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- Comparecern os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leâo -
Agostinho Patrüs - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira JUnior -
AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade -
Antonio JUlio - Antonio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pirnenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim
Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Joäo Batista de Oliveira - Joâo Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Henrique - José Militão - Kemil Kumaira - Marco Regis - Marcos Helênio

Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires
- Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9hl4min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. 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.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado Ivo José, 2°-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restriçOes.

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

passar A 21 Parte da reunião, corn a discussäo e a votacao da matéria
constante na pauta.

Questâo de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito a suspensão dos

trabaihos, para que possamos agilizar os entendimentos para a votacão da
matéria constante na pauta.

Suspensäo da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia atende a solicitaçâo do

Deputado Gilrnar Machado e suspende a reunião por 3 minutos. Estão
suspensos Os trabaihos.

Reabertura da Reuniâo
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Discussâo e Votacão de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres,

apoiado pela totalidade dos Lideres, em que solicita a inversâo da pauta, de
modo que o Projeto de Lei no 1.733/98 seja apreciado em Ultimo lugar entre
as matérias em fase de discussäo. Em votacâo, o requerimento. Os
Deputados que o aprovarn permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita a
inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei no 1.608/98 seja apreciado
em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovarn permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência verifica, de pIano, que nã ha
"quorum" qualificado para a votaçâo de propostas de emendas a Constituicão,
havendo-o para a apreciaçâo das demais matérias em pauta.

Prosseguimento da votacão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.698/98, do
Deputado Ermano Batista, que dispöe sobre a aplicacão do art. 6 1 da Lei no
11.815, de 24/1/95, e dá outras providências. A Comissão de Justica concluiu
pela constitucionalidade do projeto. As ComissOes do Trabaiho e de
Administração PUblica opinaram por sua aprovacäo. A Comissão de
Fiscalizacâo Financeira opinou por sua aprovacão na forma do Substitutivo no
1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto a Comissão do
Trabaiho, que opina pela rejeiçäo da Emenda no 1 ao Substitutivo n o I e do
Substitutivo no 2. Em votacâo, o Substitutivo n o 1, salvo emenda. Para
encaminhar a votacão, corn a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leäo. A
Presidência informa ao Deputado que ele dispOe de 3 minutos para fazer o
seu encarninhamento.

O Deputado Adelmo Carneiro Leâo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
companheiros, cornpanheiras, pessoas presentes nas galerias, neste tempo
extremamente curto, quero apenas deixar registrado aqui o meu protesto
contra o modo como os argumentos foram colocados para justificar a rejeicâo
da proposta de iniciativa popular e para aprovar a proposta de iniciativa do
Deputado Ermano Batista, sem nenhuma consistência.

Quero, apenas, ler o que aqui está, para que os Deputados e as Deputadas
possam perceber que estamos votando urn projeto cujo relatãrio mostra urn
total desprezo e desconsideraçâo em relaçäo a uma iniciativa de mais de 30
mil cidadãos mineiros, em relaçâo a urna proposta que julgamos a Unica que
dá urn saito de qualidade e representa urn avanco quanto a aplicaçâo das
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verbas de subvençäo social.
Na Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ainda está

ocorrendo urn ciclo de debates sobre as organizaçOes sociais e as parcerias
corn a comunidade, mas, infelizmente, a Assembléia insiste em manter nesta
Casa a funcäo individualizada dos Deputados em relação a distribuicäo de
recursos, o que nâo resolve o problema da assistência social. Se esse fosse
o melhor rnétodo, teriamos que trazer para cá todos os recursos; se esse
fosse o melhor método, a situacao do Estado de Minas Gerais em relação a
assistência também seria melhor, mas nisso ainda não avançarnos
absolutamente nada.

Quero, então, chamar a atencao dos nobres Deputados para uma
consideracäo feita aqul, em relação ao Substitutivo n o 2. 0 relator diz o
seguinte: "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 hábil para que as medidas que ela propöe sejam
implementadas o mais rapidamente possivel". Em prirneiro lugar, não ha nern
uma análise acurada da proposta. E continua: "De acordo corn esse
raciocInio, isto é, acreditando que a atuacâo proposta para o Conseiho
Municipal de Assistência Social deve iniciar-se corn a major brevidade
possivel, discordamos da Emenda n o 1, que dilata o prazo para que os
rnunicIpios instalem seus Conseihos Municipais de Assistência Social".
Posteriorrnente, vamos discutir esse assunto. Mas aqui está o aspecto para 0
qual quero chamar a atenção dos Deputados: "Embora reconheçamos o
mérito da consulta popular feita para a elaboraçâo do Substitutivo n o 2....". 0
relator não teve nem o cuidado de analisar a proposta de iniciativa popular.
Näo fizemos uma consulta popular. Recebernos, aqui, urna proposta de
iniciativa popular, corn mais de 30 mil assinaturas. Estou convencido de que,
se fizéssemos, hoje, uma consulta a esse respeito, no Estado de Minas
Gerais, a maioria esmagadora dos cidadãos do Estado de Minas Gerais diria
que os recursos de assistência social devem ser destinados de acordo corn
os princIpios constitucionais estabelecidos. 0 Substitutivo no 1 ao projeto do
Deputado Ermano Batista fere a Lei Orgânica da Assisténcia Social e a
estrutura de Estado hoje existente, criada para garantir que as pessoas rnais
necessitadas possam receber os recursos de que precisam, visando o
combate a miséria e a pobreza e o resgate da cidadania.

Mas, infelizmente, o que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais propOe nos relatOrios aprovados é urn atentado contra a Constituição e
contra a inteligência deste Estado, que busca o aproveitamento born e correto
dos recursos pOblicos destinados a assistência social. 0 encaminharnento

que faço, neste rnomento, é a favor de aprovarmos a proposta de iniciativa
popular que determina que Os recursos püblicos de assistência social sejam
destinados ao Fundo Estadual de Assistência, ao Fundo da Crianca e do
Adolescente e ao Fundo de Saüde. Se cumprirmos essa orientação,
requisitada e reivindicada pelo povo do Estado de Minas Gerais, segurarnente
estaremos dando urn salto de qualidade em relaçâo a assistência social e
elevando o nivel de compromisso da Assembléia Legislativa corn o povo
mineiro. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Para encaminhar a votaçao, corn a palavra, o Deputado
Gilmar Machado.

0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas galerias, rnembros da imprensa, ocupo a
tribuna neste momento, como já disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão,
como Uder da Bancada do PT, para externar nosso posicionarnento. Aquilo
que foi possivel dentro do Regirnento Interno, corn relaçäo as oportunidades
que tivemos de debate e discussäo, procuramos utilizar para tentar
sensibilizá-los. Alguns Deputados entendiarn que estávamos tentando obstruir
e dificultar o processo de votaçâo. Não. Querlarnos que todos tivessem
oportunidade de ouvir também as entidades, que pudessem ouvir o
sentimento da populacão deste Estado. Houve urn trabalho muito bern
organizado das entidades, que, mais uma vez, demonstraram a organizacão
do povo deste Estado, que mostra a necessidade dos Deputados e
Deputadas desta Casa reavaliarem a forma de utilização dos recursos de
subvençäo.

Chegamos aqui, hoje, sem instrurnentos para postergar o processo de
votaçäo, que faremos daqui a pouco. Mas querIamos que cada Deputado e
Deputada refletisse sobre nosso trabalho nesse periodo, que foi
extremarnente rico para o Estado de Minas Gerais, que teve a capacidade de
organizar-se e mobilizar-se para conversar conosco, para dialogar. 0 que
essas entidades tentararn todo o tempo fol dialogar. Não houve em momento
algum tentativas de impor nada a ninguém. Houve a tentativa de convencer, e
é o que tentarnos fazer aqui.

0 projeto que está sendo colocado para discussâo e apresentado em forma
de substitutivo é uma proposta das entidades, que foi discutida e negociada,
na qual h6 urn cornpromissO claro e urn entendimento de que os recursos
sigam uma lei ma jor. Todos nOs tivernos oportunidade de acompanhar a Lei
Orgânica de Assistência Social em nivel nacional. Temos condicöes de
interferir na elaboraçâo das leis. No momento em que ela estava sendo
discutida, não houve questionamento algurn sobre a alteraçâo da Iegislacão
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por parte desta Assembléia Legislativa. Portanto, concordávamos corn ela.
Exatamente por isso pedimos, apelando para a sensibilidade de cada urn,

para fazerem uma avaliação para votar no substitutivo, que é o meihor.
Entendemos que o projeto do Deputado Ermano Batista tentava ampliar o
processo de fiscalizaçao e controle, mas era ainda mufto tImido e limitado e
não tratava da questão central, que era o processo de indicação. Por isso,
conclamarnos cada urn para refletir. Tenho certeza de que cada urn de vocés
teve oportunidade de discutir esse projeto amplamente. Na hora da votação,
que possamos estar vinculados àquilo que estabelece o preceito da Lei Major
e da lei de assistência social. Acima de tudo, que possamos nos inserir
naquilo que foi uma demanda da nossa Constituicão Estadual, que sao Os
projetos de iniciativa popular. A eles deveremos dar tratamento especial, já
que contemplarn urn projeto que veio corn assinatura de pessoas do Estado
todo, não so da Capital. São 25% da Capital, e o restante, 75%, do interior do
Estado.

Esse projeto, por isso mesmo, e embasado numa discussão profunda, feita
corn vários setores do Estado. Espero, sinceramente, obter o apoio de todos.
Tivemos aqui, durante o processo de discussão, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão e os demais Deputados da bancada, que puderam expor nosso
posicionamento. Estaremos votando no substitutivo, de forma coesa, tendo
certeza de que vamos mudar essa situacão.

Para encerrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, gostariamos de
pedir que todos votassern realmente de acordo corn a sua consciência e corn
o que considera ser correto. Entendemos que ha necessidade de se ouvir a
populacão, porque se este Poder não tern essa capacidade e a sensibilidade
de ouvir o clamor do povo, tenho certeza de que os demais Poderes
dificilrnente irão faze-b.

Tenho certeza de que realmente esta Casa vai estar afinada corn os
desejos e os anseios do conjunto da populacão deste Estado. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Em votação o Substitutivo no 1, salvo ernenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovado.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificaçâo de votaçao, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - A Presidéncia, atendendo a solicitaçao do Deputado

Adelmo Carneiro Leão, vai fazer a verificacäo da votação do Substitutivo n o 1.
Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

Questão de Ordern
o Deputado Gilmar Machado - So para entendimento. Ternos hoje dois

substitutivos de votação. 0 prirneiro foi urn substitutivo apresentado em

Plenário, e 0 segundo substitutivo velo, agora, das Comissöes. Temos de
estar votando primeirarnente o Substitutivo no 2, e, se ele é rejeitado, vamos
para o Substitutivo no 1. Se ele também é rejeitado, voltamos para o projeto
original.

o Sr. Presidente - A Presidéncia esclarece ao Plenário e ao ilustre
Deputado Gilmar Machado que o Substitutivo no 1 foi apresentado em
comissãO e, portanto, tern preferéncia sobre o Substitutivo no 2, apresentado
em Plenãrio. Portanto, a votação fol feita corretarnente. A Presidéncia vai
proceder a verificação da votacão do Substitutivo no 1, para tanto, solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votararn "sirn" 40 Deputados; votararn "não" 4

Deputados, dando urn total de 44 Deputados. Está ratificada a aprovação do
Substitutivo no 1. Em votação, a Ernenda n o 1, que recebeu parecer pela
rejeicão. Os Deputados que a aprovam permanecarn corno se encontrarn. (-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, 0 Projeto de Lei no
1.698/98, na forma do Substitutivo no 1, ficando prejudicados o Substitutivo no
2 e o projeto original. A Cornissão do Trabaiho.

Votaçäo, em 1 0 turno, do Projeto de Resolução no 1.649/98, da Mesa da
Assembléia, que acrescenta dispositivos a Resolução no 5.176, de 6/11/97,
que contém o Regirnento Interno da Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opinou pela aprovação do projeto.
Emendado em Plenário, voltou o projeto a Mesa da Assembléia, que opina
pela rejeição do Substitutivo no 1 e das Ernendas n

os 2 a 4 e pela aprovacão
das subemendas que receberarn o no i as Emendas n°s 1, 5, 6 e 7, ficando,
em conseqüência, prejudicadas essas ernendas, e pela aprovaçäo das
Emendas n

os 8 a 15, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1, salvo
emendas. Para encaminhar a votacão, corn a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa, voltarnos aqui para
tentar convencer alguns. Nós acreditarnos sempre que isso é possIvel.
Apesar de perdermos várias votaçOes aqui, continuamos insistindo. Através
da argurnentacão, da conversa e do diálogo, tentarnos demover algurnas
posicöes. Estamos aqui para encarninhar contrariarnente a esse projeto de
resolução da Mesa, porque tivemos recentemente uma rnodificação do
Regimento Interno, que tentou melhorar a participacãO e a votaçao dos
projetos. Mas nOs tivemos, infelizrnente, agora, através da apresentacãc
desse projeto de resobucão... Entendemos que algumas coisas poderiarn ser
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modificadas e alteradas no nosso Regimento Interno, mas entendemos que
esse rito especial que se está tentando implantar aqui é uma forma de tentar
exatamente inibir o processo de debate, de tentar passar por cima de urn
processo do Regimento Interno, que garante a Oposicão a poder de discutir
os vários projetos. Esse rito especial que se está tentando implantar aqui, no
meu entendimento, e uma medida arbitrária, que vem exatamente ferir o
nosso Regimento Interno, para colocar alguns projetos em votacão
diferenciada dos demais. Quando alguém nao quiser que uma discussão
prossiga, ela é retirada, vota-se aqui urn requerimento, e a projeto passa a ter
uma tramitação especial, que coloca duas defesas para urn lado e duas para
o outro, e vamos para votaçao. Que haja uma forma de agilizar a votacâo eu
compreendo, porque entendo que ha a necessidade de discutir. Quando da
mudança do Regimento Interno, fui uma das pessoas que tentou discutir,
porque era preciso aperfeicoamento.

Sim, mas no Congresso Nacional também ha sistemas de votação mais
agilizada, mas fazem parte da estrutura geral. Estou estudando o regimento
inferno deles também. Quando da mudanca do nosso, já estava estudando a
mudanca dos regimentos internos do Congresso Nacional, do Senado e da
Cãmara Federal. La, sim, ha tramitaçao em regime de urgéncia urgentIssima,
mas tudo faz parte da estrutura geral. Não é como aqui, que se vai criar uma
situação excepcional para inibir o trabalho da Oposicão. Vai-se inibir a
trabaiho de urn grupo que não concorda corn determinadas discussöes.
Discutimos corn o responsável por essas modificacoes na Mesa, o Deputado
Dilzon Melo, e procuramos mostrar isso a ele. Esperarnos, pelo menos, que
haja urna dirninuicão, se formos derrotados aqui, que pelo menos algurnas
modificacoes sejam colocadas, porque será urn absurdo colocarmos em rito
especial, por exemplo, a orcamento do Estado, que já tramita em turno Unico.
Então, vamos colocá-lo tramitando em rita especial. No nosso entendimento,
é urn absurdo a orcarnento do Estado, aquilo que define os recursos do
conjunto do Estado, ser tratado dessa forma. A rnesrna coisa ocorre corn o
Piano Programado de Açao Governamental - PPAG - e todos as itens
referentes a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, que são leis vinculadas
ao processo de desenvolvimento do Programa de Planejarnento Estratégico
do Estado. No nosso entendimento, issa fere a possibilidade de intervencão
dos Deputados.

No Congresso Nacional, não e permitido o rita especial para esse tipo de
matéria. Esperamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que isso seja
modificado.

Querlamos a derrubada desse projeto no 1 0 turno, mas não foi possivel, e,

como já estou vendo aqui, talvez não a seja tarnbérn no 2 0 turno. Entretanto,
espero que, pelo menos, possamos apresentar algumas emendas que
modifiquem sua estrutura e que a oportunidade de apresentacão de
destaques seja mantida. Da forma corno a coisa está sendo colocada,
praticamente não teremas mais chance de apresentar destaques.

Não estou pedindo isso, não para que cada Deputado tenha a direito de
apresentar destaques, mas para que, pelo menos, as bancadas possam faze-
lo. Caso contrário, não teremos mais condicoes de coocar matérias em
discussão nesta Assembléia Legislativa.

Ora, caros Deputados e Deputadas, entendemos que isso é urn
cerceamento do nosso trabaiho. Nem nos regimes de exceção tivemos
medidas tao duras e drásticas como essa.

Apelamos ao born-senso dos Deputados e das Deputadas desta Casa, para
que possamos, de fato, resgatar, no minirno, a nosso Regimento Interno.

Pedirnos aos Deputadas e as Deputadas que nos apOiem nessa
modificação. Que todos prestem atencao ao que vamos votar. Haje a
Governo é de urn lado, arnanhã pode ser de outro, mas a Regirnento Interno
pertence a esta Casa, pertence ao Poder Legislativo. Solicitamos aos
Deputados que pensern nisso.

o Regimento lnterno é a instrumento de que disparnos para orientar nosso
trabalho nesta Casa e que possibilita urn processo de debate franca e aberto
entre todos as Deputados. lndependenternente de que partido esteja no
poder, ele atende a todas, facilitando a debate.

Esta Casa é a parlamento, é a Poder do debate e do diálogo. Se não
pudermas dialogar, se näo pudermos debater, evidentemente, nossa função
coma Deputado perde a razão de ser.

Encerro minha intervenção pedindo aos Deputados que, se nâo pudermos
derrotar a projeto aqui, tentemos, pela menos, fazer as alteracoes
necessárias no 21 turno, de modo a excluir a LDO, a PPAG e a lei
orçarnentária do rita especial. Pois, vejam as senhores, essas trés matérias já
tramitam em turno ünico, já tern uma tramitacão diferenciada. isso estã claro
no Regimento interno.

Faca urn apelo veemente aos Deputados para que considerern issa e tenho
certeza de que a Deputado Dilzon Melo vai acatar as emendas no 2 0 turno e
de que paderernos também, na mesrna oportunidade, nos aprofuridar na
questão dos destaques. Que pelo menos as bancadas passam apresentar
destaques em matérias essenciais. Caso contrário, vai ser muita difIcil
continuarmos desenvolvendo nasso trabalho nesta Casa. Muito abrigado.

0 Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, corn a palavra, a Deputada
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Geraldo Rezende.

o Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, faco coro
corn as palavras do Deputado Gilmar Machado, porque, assim corno ele, sou
absolutamente contrário ao Projeto de Resoluçao n o 1.649/98. Devemos dizer
ao povo mineiro por que somos contrários a essa matéria.

Na verdade, Sr. Presidente, corn esse ato da Mesa da Assembléia
Legislatwa, estamos nos aproximando muito dos áureos tempos do AI-5,
quando não se permitia a discussão de nada. E exatamente por ser urn
dernocrata, por defender a democracia em nosso Estado e em nosso Pals,
que nâo concordo corn essa forma de coIocaço.

Vou além, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizendo que essa resolução é o
projeto da preguiça, porque näo querem debater as questöes, querem facilitar
a aprovação dos projetos do Governo, sejam eles de que partido forem,
mesmo porque esse é o ültimo ano desta legislatura, e no prOximo ano
estaremos corn outro Governador no Palácio da Liberdade. Al, então,
estaremos corn o projeto da preguiça atuando. Nâo debateremos nada, não
discutiremos nada, porque está sendo reduzida a discussâo das matérias que
aqui vêm. Ao contrário, Sr. Presidente, deverlamos nos aprofundar mais na
análise dos projetos, deverlamos discutir mais as matérias. Acho que
discutirnos pouco. Quanto mais se discute, mais temos a possibilidade de
aperfeiçoá-Ias e colocá-Ias para a sociedade mineira da forma mais justa e
correta.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero externar a minha votaçao
contrária ao Projeto de Resotuçao n o 1.649/98, da Mesa da Assembléia
Legislativa, que acrescenta dispositivo a Resolucão n° 5.176, de 6/11/97, que
contém o Regimento lnterno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nesse item que limita a discussâo das matérias aqui trazidas. Era o
que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votaçâo, o Deputado
Ibrahim Jacob.

o Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, solicito a V. Exa., ouvida a
Casa, o sobrestamento desse projeto, essa resoluç5o da Mesa, que trará
transtorno muito grande para a Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Sr. Presidente, o Deputado Geraldo Rezende lembrou a ditadura militar, o
Al-5. Não querernos ficar corn a pecha de que o poder civil também tern AI-5.
Sabemos de antemâo que V. Exa., dernocrata autêntico, urn homern
equilibrado, dirigente desta Assembléla Legislativa, não vai permitir de forma
nenhurna que esta Assembléia vote a favor de urn projeto de resoluçâo que
nâo trará nenhum beneflcio, mas trará muito prejuizo para a democracia
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brasileira. lsso poderá servir de exemplo negativo para outras Assemblélas.

NOs, democratas como somos, custou-nos sair da ditadura militar, sofremos
22 anos de ditadura, nâo podemos, agora que estarnos em franca liberdade
para falar, que estamos em condiçöes de exprimir a nossa vontade, deixar
que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, baluarte da liberdade deste
Pals, a partir de Tiradentes, aprove essa resoluçào tolhendo a liberdade dos
Deputados de discutir urn projeto.

Essa resoluçâo vem tolher a liberdade de todos nós, Deputados. Peço a V.
Exa., Sr. Presidente, para sobrestar essa resoluçâo da Mesa, porque ela não
é digna da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, mormente da Mesa da
Assembléla Legislativa de Minas Gerais dirigida por V. Exa. Corn tantos
colegas ilustres compondo essa Mesa, näo é possivel que aceitemos a
ditadura branca dessa resolucâo que V. Exa. está apresentando a
Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Para encaminhar a votacâo, corn a palavra, o Deputado
Raul Lima Neto.

o Deputado Raul Lima Neto - Digno Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, Srs. Deputados, quero encarninhar esse Projeto
de Resoluçâo n° 1.649/98, dirigindo minha palavra especialmente a meu
Presidente e aos Deputados e destacando meu Presidente, porque sabemos
que é a segunda vez que o nosso Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
preside esta Casa, que deve ser conhecida como o poder das idéias, o poder
da discussão. Esta Casa que, para funcionar, precisa dar aos parlamentares
toda a condição de discutir urn assunto, a fim de que esse assunto tenha
clarividência em seu espirito, na sua intençâo para os Deputados e para o
povo de Minas Gerais.

Sr. Presidente, V. Exa. é homem democrático, sO pode ser. 0 Regimento
Interno, Sr. Presidente, demorou trés anos para ser elaborado. Nesse
perlodo, foi discutido, estudado, e agora, numa resotução da Mesa, quer-se
anular a democracia do Regimento Interno. Sr. Presidente, diriamos que isso,
numa linguagem popular, é uma quartelada. Já passou essa época em nosso
Pals, graças a Deus. Se esse projeto de resoluçäo for aprovado, escutem o
que vai acontecer: somente LIder de partido poderá encaminhar ou discutir
algum projeto, o ritual será mudado e ameaça-se ate a transparência desta
Casa numa transmissão, pela televisão, do comportamento, do discurso, das
defesas das teses de cada Deputado, que deve ser julgado, que deve ser
aplaudido, que deve ser ate corrigido e admoestado por aqueles que o
elegeram.

Sr. Presidente, nâo entendemos qual 6 o objetivo desse projeto de
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resoluçâo da Mesa. Näo entendemos a porquê, par mais que seja explicada a
abjetivo, no sentido de agilizar as vataçoes de prajetas nesta Casa. Tada
explicacão, tada apologia em defesa desse projeta, nâo passa de desculpas
de alguém que quer, de urna forma arbitrária, de uma forma totalmente
antidemocrática, impedir a exercIcia major desta Casa, que é a discussão das
idéias, a encaminhamento de cada prajeta.

Já se disse que discutir au encaminhar prajetas nesta Casa é apenas urna
forma de atrasar o praza de votação, uma vez que ninguém convence
ninguém. Mas nãa é assim. Não podemas tamar coma modelo urn erro.

Näo podemos tornar coma protOtipa urn arquetipo de cornpromissa de
qualquer companheiro corn partidos ou corn interesses pessoais, para
diminuir a poder desta Casa ante a Executivo. Se as governistas e a
Governador tém interesse em que a sua bancada vote favoravelmente a esse
projeto de resolução da Mesa, eu chamaria a atençao dos senhores para urn
detaihe: quem Ihes garante que no ana que vem terernos a mesmo
Governador? E esta Casa estará toihida, estará cam suas asas cortadas para
levar uma discussão de mudar prajetas, de fazer emendas e de levar ate a
mudanca do compartamento e da atitude da votacão dos Srs. Deputados.

Ora, senhores, sabernos que todo homem sábio é flexIvel. Tado homem
que tern entendimento escuta, porque ouvir é aprender a falar. E, se
começarmos a escutar... Sabemos que muitas parlamentares tern,
verdadeirarnente, lábios, boca, lingua de erudito. Mas precisamas
desenvolver também ouvidos de erudito, para que saibamos ouvir coma as
eruditos. 0 que estamas querenda aqui é acabar tanta cam a audição quanta
corn a dicçaa. Nãa se falará e naa se ouvirá. Qualquer requerimento,
qualquer projeto, qualquer resoluçãa, so serão discutidas par Lider de partido,
sO serào encaminhados par LIder de partido, a que ira dirninuir muito o pader
desta Casa, não de obstruir, rnas de rnudar; nãa de atrasar um pracessa, mas
de aperfeicaar a Poder, para fiscalizar e coibir arbitrariedades de outra Pader,
corno no caso, a Executivo.

Sr. Deputado Francisco Ramalho, percebo daqui que V. Exa., urn homem
brilhante, é urn dos defensores desse projeto de resolucao. Mas apelo a
sensibilidade de V. Exa. e dos outros pares, parque estamas nurn momenta,
momenta esse de afogadliho, momenta esse em que Os cornpanheiros tèm
uma pauta extensa. Temas que esvaziar essa pauta. Está chegando a época
das férias, a época do trabaiha, da reeleiçàa, e estaremos, nesse final de
legislatura, as vésperas da reeleiçãa, quando aqueles que vãa voltar - e
esperamos que tadas voltem -, au aqueles que vãa sair, deixaräo um rastro
prafundo de tristeza ao vatar urn projeto que castra a poder desta Casa de
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discutir, encaminhar au abstruir, para que se chegue a perfeiçào ou a urn
acarda meihor em prajetos do Executivo au do interesse do alto clero desta
Casa.

Srs. Deputados, se aprovarmos esse prajeto, esta Casa estará caminhando
para trás. E este Poder estará se manietando e levantando as mãos para a
Executivo, nurna demonstração de que a interesse desta Casa nâo é levado
em consideracãa quando existe interesse do Governador, do Executivo ou de
pessoas que tern amizade cam a Executivo ou intimidade corn a Poder maior
desta Casa, coma é a caso da Mesa. Assim, querem acabar e tolher a
liberdade desta Casa.

Srs. Deputados, vejam a que está acontecendo. A Mesa precisa examinar a
si prOpria. "Homem, conhece-te a ti mesmo". Mesa, examine-se! Vejam coma
a Mesa age corn arbitrariedade: a que ela quer agora é legalizar a
arbitrariedade. Fizemos parte de urna Comissào de Radio Comunitária, que,
depois de diversas reuniOes, de audiências piThlicas, decidiu, par
unanimidade, aprovar a relatOrio conclusivo do nosso companheiro, Deputado
Marcos Helênio, para que esta Casa desse entrada a uma acão direta de
inconstitucionalidade junta ao Supremo Tribunal Federal, da lei esdrUxula,
perversa, rnuda e imoral, que foi votada pelo Congresso e sancianada pelo
Presidente, que acaba corn a democracia, que coloca as radios comunitárias
nas mãos dos donos das radios comerciais. Esse relatOria conclusivo foi
aprovado pelo Congressa, rnas a Mesa recusou-se a dar entrada a uma acão
direta de inconstitucionalidade, alegando que na Constituiçãa se diz que e
prerrogativa da Mesa dar entrada a ação de inconstitucionalidade. E
prerrogativa da Mesa, coma é dos pes caminharern, coma é da rnão escrever,
rnas as pés caminham e as mãos escrevem ordenados pelo cérebro. E a
poder soberano, a cerebra desta Casa tem que ser a Plenána, através de
decisão tomada em debate e na lOgica. Não podemos, para atender a
interesses pequenos, votar um projeto coma esse, que castra a poder
soberano desta Casa.

Gostaria, Sr. Presidente, que V. Exa. tivesse ouvido minhas palavras,
porque é de surna importância a que dizemos aqui. Somos pela rejelcäa
desse projeto de resoluçãa.

0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnento assinado pelo Deputado Raul
Lima Neto, em que solicita a adiamento da votaçãa do Projeto de Resoluçâo
n° 1.649/98. Em votaçâo, o requerimento. Os Deputados que a aprovam
perrnanecarn coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votaçäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.609/98, do Gavernador do
Estado, que substitui a Anexo I da Lei n° 12.729, de 30/12/97, que altera a Lei
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no 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislacäo tributária do Estado e dá
outras providências. A Comissão de Justica conclulu pela constitucionalidade
do projeto corn as Emendas n

os 1 a 3, que apresentou. A Comissão de
Defesa do Consumidor opinou por sua aprovacão corn as Emendas n

o
s 1 a 3,

da Comtssão de Justica, e 4 a 6, que apresentou. A Comssão de
Fiscalizacão Financeira opinou por sua aprovacão corn as Emendas n°s 1 a
3, da Comissão de Justica, e 4 a 6, da Comissão de Defesa do Consumidor.
Emendado em Plenário, voltou o projeto a Comissäo de Fiscalização
Financeira, que opina por sua aprovaçâo na forma do Substitutivo n o 3, que
apresenta, e pela rejeicäo dos Substitutivos n

o
s 1 e 2 e das Ernendas n

o
s 7 e

8. Corn a palavra, para encaminhar a votacão, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Gostaria de sohcitar aos Deputados que

rejeitassem o Substitutivo no 3 e votassem favoravelmente ao Substitutivo no
1, porque essas taxas que foram apresentadas são uma correcão num
projeto equivocado do Governador do Estado no final do ano passado.
Mesmo assim, ele mantém equivocos que penalizarn a populacão. Por isso,
apresentamos o Substitutivo n o i, para o qual solicitamos o apoio de todos os
Deputados. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo no 3, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permanecam corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, solicito verificação de
votaçao.

O Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem seus
lugares.

- Procede-se a verificacão de votação por rneio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Não ha "quorum" para

votação. A Presidência torna a votaçâo sern efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Antonio Andrade - Sr. Presidente, votei "não", e o meu voto não
fol computado.

O Sr. Presidente - A Presidência verificou, também, a chegada de outros
Deputados e, considerando a existência de "quorum" neste momento, vai
renovar a votacão do substitutivo. Em votacão, o Substitutivo no 3, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

• Deputado Gilmar Machado - Peco verificacão de votacão, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
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- Procede-se a verificacao de votação por meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados; votaram "não" 11

Deputados; houve 1 voto em branco; corn o Presidente, são 39 Deputados.
Está aprovado o Substitutivo no 3, ficando prejudicados os Substitutivos n

o
s 1

e 2, o projeto original e as Emendas n
os 7 e 8. Em votação, as Emendas n

o
s 1

a 6, que receberam parecer pela aprovacão. Os Deputados que as aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 1.609/98 na forma do Substitutivo
no 3, corn as Emendas n

o
s 1 a 6. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, votei em branco. Na primeira

vez, votei "não", agora votei em branco. Assirn o fiz porque ainda não estudei
bern este reconhecimento. Isso é urna nobreza de S. Exa., o Sr. Governador,
que agora retrocede e conserta o erro que foi denunciado por esta Casa por
ocasião daquele projeto de taxas e emolurnentos. Ocupamos a tribuna,
fazendo coro corn outros parlamentares, dizendo que a votacão daquele
projeto iria inviabilizar a justica para uma camada muito grande do nosso
Pals.

O Governador voltou atrás e mudou. A Ordem dos Advogados do Brasil deu
parecer contrário a votacão da Emenda n o 3. Votarnos em branco porque
acreditamos que aqueles que estão acompanhando de perto a atitude do
Governador estão mais conscientes para votar "sim" ou "näo". Como gato
escadado tern medo de água quente, porque votamos uma vez "não",
avisamos que não dava certo, o Governador insistiu no "sim" e teve de
retroceder, deixamos o nosso voto em branco, mas acreditando que, se
houver rnais urn erro, o Governador vai retroceder mais urna vez, porque isso
é urn conserto de urn grande erro do Executivo.

O Sr. Presidente - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.608/98, do
Deputado Rêmolo Aloise, que define a forma de grafia para norne de
municIpio. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacão, 0
Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovarn perrnanecarn como se
encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 1 turno, o Projeto de Lei
no 1.608/98 na forma do Substitutivo n o 1, ficando prejudicado o projeto
original. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 1 turno, do Projeto de Lei no 1.350/97, do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Paula Cândido
o imóvel que menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
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aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Nâo ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussäo. A Presidência verifica, de piano, a inexistência de
"quorum" para a votacão das matérias da pauta, havendo-o para discussão.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 971/96, do Deputado Paulo
Piau, que cria o Fundo de Incentivo a Despoluiçao Ambiental e dá outras
providéncias. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. A Corn issão de Meio
Ambiente opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n o 1, da
Comissão de Justica, com as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresenta. A Comissão

de Fiscalizacâo Financeira opina pela aprovaçao do projeto na forma do
Substitutivo n o 1, da Comissão de Justica, corn as Emendas n

o
s 1 a 3, da

Comissão de Meio Ambiente, e 4, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não ha oradores inscritos.

- Vem a Mesa:
SUBSTITUTIVO N O 2 AO PROJETO DE LEI N o 971/96

Cria o Fundo de Recuperacão, Proteção e Desenvolvirnento Sustentável
das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica criado o Fundo de Recuperação, Protecão e Desenvoivimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO -,
corn o objetivo de dar suporte financeiro a programas e projetos que
promovam a racionalização do uso e a meihoria, nos aspectos quantitativo e
qualitativo, dos recursos hidricos estaduais, inclusive os ligados a prevenção
de inundacOes e ao controle da erosão dos solos, em consonância corn a Lei
Federal no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e a Lei no 11.504, de 20 de junho
de 1994.

Art. 2° - São beneficiários das operacoes de financiamento corn recursos do
FHIDRO as pessoas juridicas de direito privado e as entidades de direito
pUblico, estadual ou municipal, do Estado de Minas Gerais, bern como Os
consórcios de municIpios organizados para prestacão de serviço püblico que
atuem na area de recuperação, proteção e desenvolvimento sustentável dos
recursos hidricos, nos termos das leis referidas no art. 10.

Parágrafo Unico - A concessäo de financiamento a entidade de direito
pUblico fica condicionada ao cumprimento, pela beneficiária, das exigências
legais retativas ao endividamento pUbiico.

Art. 30 - São recursos do FHIDRO:
I - as dotaçöes consignadas no orçarnento do Estado e os créditos

adicionais;
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II - os provenientes de operação de crédito interno ou externo de que o

Estado seja mutuário;
III - os retornos relativos a principal e encargos de financiamentos

concedidos corn recursos do Fundo;
IV - os resultados de aplicacães financeiras das disponibilidades transitOrias

de caixa do Fundo;
V - os provenientes das multas aplicadas em decorrência de infração as

normas de utilização de recursos hidricos;
VI - as receitas oriundas da outorga dos direitos de uso de recursos

hIdricos;
VII - as dotacoes de recursos de outras origens.
Parágrafo Unico - 0 FHIDRO transferirá ao Tesouro Estadual recursos para

pagamento de servico e amortizacão da dIvida das operacOes de crédito
contraIdas peio Estado e destinadas ao Fundo, na forma a ser definida pelo
Poder Executivo, em regulamento.

Art. 40 - 0 FHIDRO, de natureza e individualizacão contábeis, será rotativo,
e seus recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos
reembolsáveis, sem prejuIzo do disposto no parágrafo Unico do art. 3 0 desta
lei.

Parágrafo Unico - 0 prazo para concessâo de financiamentos corn recursos
do FHIDRO será de 8 (olto) anos, contados da data da pubhcacão desta lei,
facultado ao Poder Executivo propor sua prorrogação, corn base em
avaliaçao de desempenho do Fundo.

Art. 51 - Os recursos do FHIDRO serão utilizados para financiamento de
elaboracão de projetos, realização de investimentos fixos e aquisicão de
equipamentos, desde que necessários ao atendimento dos objetivos
apontados no art. 1 0 desta lei, e em programas e projetos de proteção e
meihoria dos recursos hidricos de comprovada viabilidade técnica, econômica
e financeira, sujeitando-se as operaçöes as seguintes condiçOes:

I - enquadramento do postulante e do projeto no disposto nos arts. 10 e 20
desta lei;

II - conclusão favorávei da análise do postulante e do projeto quanto aos
aspectos juridico-cadastral, técnico, econômico e financeiro;

III - oferecimento, pelo beneficiário, corn recursos prOprios, de contrapartida
de, no mInimo, 20% (vinte por cento) do total do investimento global previsto;

IV - prazo de carência de ate 36 (trinta e seis) meses;
V - prazo de amortização de ate 120 (cento e vinte) meses, corn início no

més subseqüente ao do término do prazo de carência;
VI - reajuste rnonetário na forma a ser definida pelo Poder Executivo;
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VII -juros de ate 12%a.a. (doze por cento ao ano), calculados sobre o saldo

devedor reajustado;
VIII - remuneraçäo do agente financeiro de 2%a.a. (dois por cento ao ano),

incidentes sobre o saldo devedor reajustado;
IX - apresentaçao de garantias a serem definidas em regulamento;
X - apresentacão de certidão negativa de débito expedida pela Secretaria

de Estado da Fazenda, no caso de empresa estabelecida no Estado.
§ 1° - Os procedimentos e as penalidades a serem aplicados nos casos de

inadimplemento e de sonegaçao fiscal serão estabelecidos no regulamento do
Fundo.

§ 2° - Em decorrência das caracteristicas do empreendimento e do
interesse econômico e social do Estado, o Poder Executivo poderá
estabelecer, por meio de decreto, critérios distintos de financiamento,
relativos a prazos, valores e formas de amortização, respeitado o disposto
neste artigo.

Art. 61 - 0 FHIDRO terá como gestora a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenacão Gera[ e corno agente financeiro, o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.

§ 1 0 - As competências e as atribuicôes da gestora e do agente financeiro
são as definidas nos incisos I e II do art. 4 0 da Lei Complementar no 27,
republicada em 5 de novembro de 1996.

§ 21 - 0 BDMG atuará como mandatário do Estado na contratacão de
operacöes de financiamento com recursos do Fundo, na cobrança de créditos
concedidos e na definição da forma de aplicação das disponibilidades
transitórias de caixa, nos termos do art. 6° da Lei Complementar n o 27,
republicada em 5 de novembro de 1996, devendo, para tanto, recorrer as
medidas administrativas e judiciais cabIveis.

§ 30 - 0 agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo, corn
relação as penalidades previstas, decorrentes de inadimplemento por parte
do beneficiário, observados os créditos próprios estabelecidos na
regulamentação do Fundo.

Art. 70 - Compöem o Grupo Coordenador do FHIDRO 1 (um) representante
dos seguintes órgãos e entidades:

I - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;
II - Secretaria de Estado da Fazenda;
III 	 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
IV - Secretaria de Estado de Agricuttura, Pecuária e Abastecimento;
V - Secretaria de Estado de Indüstria, Comércio e Turismo;
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VI - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG -;
VII - Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -;
VIII - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI-MG.

§ 1 0 - Integrarão, também, o Grupo Coordenador 1 (urn) representante dos
Comitês e outro das Agencias de Bacias Hidrográficas instituidos, a serem
indicados na forma prevista em regulamento.

§ 21 - 0 Grupo Coordenador será presidido pelo representante titular da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacão Geral, corn atribuicôes
fixadas em regularnento.

Art. 8° - Para o efeito do disposto no art. 5 1 da Lei Complernentar no 27,
republicada em 5 de novembro de 1996, compete a Secretaria de Estado da
Fazenda a supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
FHIDRO, em especial no que se refere a:

I - elaboracão do cronograma financeiro da receita e da despesa do Fundo;
II - elaboracão da proposta orçamentária do Fundo.
§ 1 0 - Compete, ainda, a Secretaria de Estado da Fazenda a análise da

prestacão de contas e dos demonstrativos financeiros do agente financeiro do
Fundo, sem prejuIzo da análise do Tribunal de Contas do Estado.

§ 20 - Ficam a gestora e o agente financeiro do Fundo obrigados a
apresentar relatãrios especIficos na forma solicitada pela Secretaria de
Estado da Fazenda.

Art. 90 - Os demonstrativos financeiros do FHIDRO obedeceräo ao disposto
na Lei Federal no 4.320, de 17 de marco de 1964, e as normas do Tribunal de
Contas do Estado.

Art. 10 - Os retornos relativos a principal e encargos de financiamentos
concedidos pelo Fundo criado pela Lei no 11.399, de 6 de janeiro de 1994,
serão incorporados, nas seguintes condiçöes:

I - 90% (noventa por cento) ao Fundo de Desenvolvirnento Urbano -
FUNDEURB -;

II - 10% (dez por cento) ao FHIDRO.
Art. 11 - 0 Poder Executivo expedirá o regulamento do FHIDRO no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data da publicaçâo desta lei.
Art. 12 - No exercicio de 1998, as despesas do FHIDRO correrão a conta

de dotaçöes consignadas no orçamento do Estado.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 14 - Revogam-se as disposiçOes em contrário, especialmente as Leis

n°s 11.399, de 6 de janeiro de 1994, e 11.719, de 28 de janeiro de 1994.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Paulo Piau
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o Sr. Presidente - Encerra-se a discussâo. No decorrer da discussão,

Deputado Paulo Piau apresentou ao projeto o Substitutivo n o 2. Nos termos
do § 21 do art. 195 da Resoiuçao no 5.065, de 1990, a Presidéncia encaminha
o substitutivo, corn o projeto, a Comissâo de Meio Ambiente, para receber
parecer.

Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.414/97, da Deputada Elbe
Brandão, que cria o Programa de Incentivo a Implaritação de Matadouros e
Mercados Püblicos Municipais e dá outras providéncias. A Comissào de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissães de SaUde e
Acào Social e de Fiscaiização Financeira opinam por sua aprovaçâo. Em
discussâo, o projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vem a Mesa:
EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI NO 1.414/97

Suprima-se o inciso Ii do art. 31, renurnerando-se os dernais, passando o
atual inciso IV a ter a seguinte redação:

"Art. 30 - ......

IV - colaborar na capacitaçáo dos servidores municipais para a execução
dos serviços locais de vigiiância sanitária;".

Sala das Reuniães, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificaçao: 0 programa criado pelo projeto tern urn alto significado social.

Esta emenda visa, apenas, a tornar o programa exeqüivel pelo Poder
Executivo, tendo em vista sua realidade econOmico-financeira.

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussäo. No decorrer da discussâo, 0
Deputado Pericles Ferreira apresentou ao projeto a Emenda n o 1. Nos termos
do § 2° do art. 195 da Resolução n o 5.065, de 1990, a Presidéncia vai
encaminhar o projeto e a emenda a Comissao de Saüde, para receber
parecer.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.613/98, do Deputado Gilmar
Machado, que torna obrigatoria a instalação de dispositivos de segurança nas
agências e nos postos de servicos bancários no Estado de Minas Gerais. A
Cornissão de Justica conciui peta constitucionalidade do projeto. A Comissao
de Direitos Humanos opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não
ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.651/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Santa Vitória
o imOvel que menciona. A Comissão de Justiça conclul pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina
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por sua aprovacão. Em discussão, a projeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussâo.

DiscussãO, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.741/98, do Deputado Romeu
Queiroz, que cria serventias do foro extrajudicial no Municipio de Montalvânia.
A Comissão de Justiça conclul pela constitucionalidade do projeto. A
ComissãO de Administracäo PUblica opina por sua aprovaçâo. A Comissâo de
Fiscalizacão Financeira opina por sua aprovacão corn as Emendas n

o
s 1 e 2,

que apresenta. Em discussão, o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-
se a discussão.

Questão de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, vamos entrar na fase de

votacão do projeto, mas, corno o senhor pode verificar de piano, nâo ha
'quorum" para a continuaçäo dos trabaihos. Assim, pedimos o encerramento
da reuniâo.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

'quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a reuniäo,
desconvocando a extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando Os

Deputados para as reuniöes extraordinárias de amanhã, dia 17, as 9 e as 20
horas, nos termos do edital de convocacão, bern como para a reuniäo
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 ediçâo de
17/6/98.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 280a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 17/6/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votacâo de Proposiçôes:
RequerimentO do Deputado João Leite; discurso do Deputado Raul Lima
Neto; aprovacão - Prosseguimento da votacäo, em 2 0 turno, da Proposta de
Emenda a Constituicão no 34/97; votação nominal; inexisténcia de "quorum"
para votacâo; anulação da votação - Questâo de ordem - Charnada para
recomposicâo de "quorum"; inexistência de "quorum" qualificado para votaçäo
de propostas de ernenda a Constituicão - Prosseguirnento da votaçâo, em 10

turno, do Projeto de Resolução no 1.649/98; votacão do Substitutivo n o 1,

salvo emendas e subemendas; rejeição; votação do projeto, salvo emendas e
subernendas; aprovacão; votaçäo das subemendas que receberam o no 1 as
Emendas n

os 1, 5, 6 e 7 e das Emendas n
o
s 8 a 15; aprovacão;

prejudicialidade das Emendas n
os 1, 5, 6 e 7; votaçäo das Emendas n

o
s 2 a 4;



22rejeição; declaraçoes de voto - Votacao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no
1.350/97; aprovaçâo - Votaçâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.613/98;
discurso do Deputado Gilrnar Machado; aprovaçâo - Votacâo, em 10 turno, doProjeto de Lei no 1.651/98; aprovaçao - Votaçao, em 10 turno, do Projeto deLei no 1.741/98; aprovaçao corn as Emendas no

s 1 e 2 - Prosseguimento dadiscussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.733/98; discursos dos
Deputados Durval Angelo e Anderson Adauto; apresentacao das Emendas
no

s 1 a 8; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto corn as
emendas a Cornissão de Fiscalizaçao Financeira - Discussão, em 10 turno, do
Projeto de Lei no 1.385/97; discurso do Deputado Geraldo Rezende;
apresentacao da Emenda n o 2; questão de ordem; encerrarnento da
discussac; questão de ordem; encaminharnento do projeto corn a emenda a
Cornissâo de Fiscalizaçao Financeira - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei no 1.485/97; discurso do Deputado Raul Lima Neto; questâo de ordem -
Encerramento.

Corn parecimento
- Comparecem Os Deputados:
Rorneu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho PatrUs - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alvaro AntOnio - AmbrOsjo Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antonio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio Julio - AntOnio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pirnenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob -
Irani Barbosa - Joäo Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - LeonIdio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Regis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley
Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a proteção 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 reunião anterior.
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1  Parte

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secret6ria , nas funcOes de 20-Secret6rio,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sern restriçOes.
2a Parte (Ordem do Dia)

o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai
passar b 21 Parte da reuniáo, corn a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta da reuniâo os Projetos de Lei nos

1.026/96 e 1.546/97, por não estarem preenchidos os pressupostos
regimentais para sua apreciacOo.

Discussão e Votação de ProposiçOes
o Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Joâo Leite, em

que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que a Proposta de
Emenda a Constituição no 44/97 seja apreciada logo apôs a Proposta de
Emenda a Constituicão no 34/97. Em votaçâo, o requerimento. Corn a palavra,
para encarninhar a votacao, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. pode perceber que nâo ternos
"quorum" para votação de emendas a Constituicão. A matéria que está
sobrestando a pauta, após a 61tima emenda A Constituicâo, é o Projeto de
Resolução no 1.649/98, da Mesa da Assernbléia, que, se passar, vai castrar
este Poder e fazer dee o eunuco do Executivo. Vai ser urn rastro de
vergonha, de profunda vergonha, porque este parlamento vai ter a palavra
cassada.

Se votarmos esse projeto de resolução que está sobrestando a pauta,
estaremos capando este Poder, tornando-o eunuco do Poder Executivo e de
interesses de pequenos grupos nesta Casa. Não podernos deixar que essa
vergonha entre para a história no mandato de urn Deputado honrado como V.
Exa. e de cada Deputado desta Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Raul Lima
Neto que para a votaçâo de requerirnento ha necessidade de 'quorum" de 39
Deputados, e temos presentes em Plenário 56 Deputados. Portanto, ha
"quorum" para a votaçao das propostas de emenda a Constituição. Em
votacâo, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votacão, em 21 turno, da Proposta de Emenda a
Constituicão no 34/97, do Governador do Estado, que altera a redacâo do
inciso VIII do art. 10 da Constituiçào do Estado. A Comissão Especial opina
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pela aprovaçäo da proposta. Em votação, a proposta. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade corn o
art. 260, I, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la
deverão registrar "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão registrar "näo".
A Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 201 do Regimento
Interno, a proposta de emenda a Constituiçào será aprovada se obtiver, no
minimo, 48 votos favoráveis. A fim de proceder a votaçäo pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
Em votação.

- Procede-se a votação por rneio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 35 Deputados. Não ha, portanto,

"quorum" para a votação. A Presidência torna sem efeito a votação desta
proposta de emenda a Constituiçao e verifica, de piano, a existência de
"quorum" para votação das demais matérias da pauta.

Questäo de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr.Presidente, em vista do "quorum", V. Exa.

terá de passar a discussão dos projetos.
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando a chegada de Deputados ao

Plenário, val solicitar ao Sr. Secretário que proceda a charnada para a
recornposiçâo do "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a
charnada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a charnada 45 Deputados. Portanto, não

ha "quorum" para a votação das propostas de emenda a Constituição, e a
Presidência passa a votação das demais matérias da pauta.

Prosseguimento da votaçâo, em 10 turno, do Projeto de Resoluçao no
1.649/98, da Mesa da Assernbléia, que acrescenta dispositivos a Resolução
no 5.176, de 6/11/97, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opinou pela
aprovaçâo do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto a Mesa da
Assembléia, que opina pela rejeição do Substitutivo no 1 e das Ernendas nos
2, 3 e 4; pela aprovação das subernendas que receberam 0 no 1 as Emendas
nos 1, 5, 6 e 7, ficando, em conseqüência, prejudicadas essas emendas, e
pela aprovaçäo das Emendas n o

s 8 a 15, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo no 1, que recebeu parecer pela rejeiçào, salvo emendas e
subemendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Rejeitado o Substitutivo n o 1, a Presidência
coloca em votaçâo o projeto. Em votaçäo, o projeto, salvo emendas e
subernendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Raul Lima Neto - Peco verificaçao de votaçâo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificação de

votacâo pelo processo eletrânico. Solicito aos Deputados que ocupem seus
lugares.

- Procede-se a verificação de votação por melo do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 32 Deputados; votaram "não" 7

Deputados; houve 2 votos em branco, perfazendo o total de 41 votos. Está,
portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas e subemendas.
Em votação, as subemendas que receberam o no 1 as Emendas n

o
s 1, 5, 6 e

7 e as Emendas n
o
s 8 a 15, que receberam parecer pela aprovação. Em

votaçâo. Os Deputados que as aprovarn permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovadas. Corn a aprovação das subemendas, ficam prejudicadas
as Emendas n

o
s 1, 5, 6 e 7. Em votacäo, as Emendas 2 a 4, que receberam

parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçarn como se
encontrarn. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o
Projeto de Resoluçäo no 1.649/98 corn as subemendas que receberam o no 1
As Ernendas n

o
s 1, 5, 6 e 7 e corn as Emendas n

o
s 8 a 15. A Mesa da

Assembléia.
Declaraçoes de Voto

O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, lamentamos profundamente
esse processo, este projeto da Mesa da Assembléia e a votação quase
integral dos Deputados desta Casa. Lamentamos que o AI-5 volte agora, na
forma do poder civil. Lamentamos profundamente que isso ocorra em Minas
Gerais, terra das liberdades. Desde Tiradentes ate os dias de hoje, Minas
Gerais sempre propugnou pela liberdade, pela igualdade e peta fraternidade.
Perdernos isso hoje corn a votação dessa resoluçao da Mesa. Muito obrigado.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, faco coro corn a palavra do
coerente companheiro de partido, Deputado Ibrahim Jacob. A histôria vai
julgar o que fizemos. Esperamos que a histôria seja favorável, uma vez que
votamos apenas em 10 turno. Estamos sendo julgados. Todo intelectual deste
Pals está julgando este Poder, e a RepUblica - eu aviso - está sendo juigada.
O Poder moderador, major Poder de urn pals republicano, é o Poder
Legislativo. E nOs o castramos hoje, tornando-o eunuco de pequenos grupos
e do Executivo. Porque, Deputado, o parlamento, a paiavra, a discussão é
que trazem a lôgica. Os projetos chegam aqui, de afogadiiho, para serem
discutidos, e existem aqueles que são contra, por convicçao filosófica, nâo
por interesse prOprio, por compromisso corn o povo, e existern os que são a
favor, tarnbém por comprornisso corn o povo. Entâo, temos de discutir. Esta é

11
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a Casa da discussão. São 77 Deputados, e estarnos agora proibindo o
Deputado de discutir, de encarninhar qualquer projeto. Somente 0 Lider pode,
e nos sabemos que as vezes as Liderancas destoam totalmente da
democracia, formarn grupos de interesses prOprios, casuistas.

o Regirnento Interno que vigora na Casa demorou trés anos para ser
elaborado. Que se tenha de mudar algurna coisa, tudo bern, mas 0 que a
resolução da Mesa fez nesse projeto foi uma quartelada, foi uma
demonstracão de arbitrariedade, de ditadura, de filosofia ditatorial, déspota,
que está castrando e tornando eunuco do Executivo e de interesses de
pequenos grupos a Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Registre-se isso, e fiquem sabendo que nada podemos contra a verdade
senâo pela verdade. Está no quadro quern votou a favor e quem votou contra,
mas acredito que ate aqueles que votaram favoravetmente, contra si próprios,
contra o seu prOprio corpo, contra a democracia, contra o parlarnento, contra
a Assembléia, votaram por desconhecer. Muitas vezes isso pode ocorrer,
porque a própria verdade disse, urn dia, aos historiadores e aos religiosos:
"Errais por desconhecer as escrituras, o poder de Deus, porque o poder
emana dele e do povo para nós".

Nós estamos capando este Poder e nos tornando eunucos do Poder
Executivo e de grupos interessados em aprovar, de afogadilho, o projeto sem
discussão, sern debate e, consequentemente, sem logica, urn projeto
conseqüenternente casu ista e interesseiro.

Saiba, Sr. Presidente, que acreditamos no espirito dernocrático de V. Exa. e
cremos que no 20 turno esse projeto receberá muitas emendas. Se ha uma
coisa que nao se pode cassar é o direito do parlamentar, adquirido pelo voto,
o direito de urn Deputado que representa o povo a encaminhar, a discutir
qualquer projeto que não interesse a pequeno grupo, ate porque impedirão,
tenho certeza, aquees que saibam falar.

Sr. Presidente, tenho 46 segundos ainda; quero terrninar dizendo que o
arrependimento, a mudanca de atitude, é de grande valor diante de Deus.

o próprio Deus disse que destruiria Ninive em 40 dias, mas o povo se
arrependeu, e Deus não a destruiu. Arrependeu-se do mal que iria fazer a
Ninive como conseqüéncia de sua injustica. Quero crer que sornos racionais.
Não sornos politicos formados por uma fôrma, por urna armadura que nos
imobfliza. Sr. Presidente, creio que vamos nos arrepender e que cada
Deputado que votou esse projeto sern v&-lo vai examiná-lo. E tenho
convicção absoluta de que nenhurna consciência dernocrática manterá essa
votação.

0 Deputado Gilrnar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas,
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votei contrariarnente e tenho certeza de que, sendo o Deputado Dilzon Mebo
responsável pela Mesa no 21 turno, o projeto será retirado, pebo menos para
diminuir os problemas dele. Que ele seja retirado efetivarnente. Devem ser
retirados a Lei de Diretrizes Orçarnentárias e o Piano Piurianual de Ação
Governarnental desse rito especial. Urn projeto que trarnita em turno Unico
ainda tern de ser submetido a isso? São projetos que tern urn papel
extremamente importante no ordenamento do Estado e no conjunto do
Estado. Espero que os Deputados e as Deputadas possarn refletir, e possarn
pebo menos esses projetos serem exciuldos, caso contrário, teremos urn
cercearnento muito grande. Não conheco nenhurn Poder Legislativo neste
Pals, nem o Congresso Nacional ou o Senado, que se utilize desse
expediente, nem em regime de urgência urgentissirna. Esse e o apebo que
faco aos Srs. Deputados.

o Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, faro parte
da Mesa, e esse projeto de resoiucão elaborado por ela me foi apresentado
por diversas vezes, para que eu o endossasse. Mas por entender que o
projeto toihe nossas iiberdades e limita nosso poder de discussão eu não o
assinel. Em razão disso, votei contrariamente a esse projeto de resolução,
que foi aprovado, a exempbo dos demais cornpanheiros que me antecederam
na deciaracao de voto. Tenho convicção absoluta de que no futuro os
prôprios pariamentares vão reclamar dessa coiher de chá que está sendo
dada ao Poder Executivo. Não fazemos nenhum movimento nesta Casa no
sentido de nos valorizar. Todas as acOes do Poder Legislativo de Minas
Gerais são para transferir responsabilidades e poderes ao Poder Judiciário,
fundamental mente, e ao Executivo, especlairnente. Ora, varnos fechar a Casa
então. 0 que vamos ficar fazendo aqui? Não vamos poder discutir, ha regras
que nos limitam em tudo. Então quero deciarar o meu voto contrário e meu
pesar pebo enfraquecirnento ainda maior deste Poder Legistativo aos mineiros
de modo geral. Quem sabe daqui a aiguns anos, corn Deputados mais
conscientes, possamos revigorar o Poder Legisiativo de Minas Gerais. Ele
estã profundamente enfraquecido e a cada dia que passa enfraquece cada
vez rnais. Era o que eu tinha a dizer. Deciaro o pesar da aprovacão, mas corn
alegria deciaro o meu voto contrário a essa resoiuçao que limita o Poder
Legislativo em Minas Gerais. Muito obrigado.

o Deputado AntOnio Julio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tarnbém quero
manifestar-me aqui contrariarnente a esse projeto de resoiução. 0 Deputado
Geraldo Rezende deixou bastante claro o que vai acontecer corn ele. Aqui,
conversando corn rneia dUzia de Deputados, infelizmente, verifiquel que
nenhum ainda tomou conhecirnento do conteUdo dessa resolucão. Então faço
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urn apelo aos Srs. Deputados para que eles peguem o anexo, uma côpia
desse projeto que acaba de ser votado em 2 1 turno, e o analisem. NOs
estamos voltando a época de 1964, e isso é muito duro para nós, que
convivemos corn o regime da ditadura. Isso é muito triste para este
parlamento, ou seja, aprovar essa resoluçao, por meio do qual fica toihida a
liberdade de todos os 77 Deputados, porque não sabemos quem será o
próximo governo. Nós estamos aprovando urn projeto em final de legislatura.
Esse projeto de resolução nao tern nenhurn cabirnento. Eu não sei a qual
interesse ele está atendendo, não sei a qual grupo esse projeto interessa. So
digo aos senhores parlarnentares que ele não interessa a nós. Falamos isso
corn a consciência tranquila e corn pesar de ver que esta Casa está
aprovando urn projeto contra os parlarnentares, contra o Poder Legislativo.
Depois ficarnos Ia no Salâo Vermeiho, 16 no cafezinho, reclamando que
Deputado não tern mais nenhum direito, que Deputado hoje so tern
obrigaçoes. Nós nao ternos direitos porque nós os estamos entregando a
pessoas alheias a esta Casa. Então solicito aos Srs. Deputados que apanhern
urna cópia desse projeto de resolução e a analisem, para que possarnos
discutir na cornissão, em 20 turno, discutir corn o relator, Deputado Dilzon
Melo, o que é rnelhor para esta Casa e não o que é rnelhor para urn grupo
que não sabemos qual e. Por isso, faco urn apelo ao relator, Deputado Dilzon
Melo, e tarnbém aos nobres Deputados: vamos tomar conhecimento desse
projeto e vamos tentar rne!horá-lo para que esta Casa não perca o direito que
tern e que é urna obrigação nossa, ou seja, respeitar e cumprir a legislação.
Essa lei, infelizrnente, é urn Al-5, irnposto rnais urna vez contra a vida e a
liberdade dos Srs. Deputados.

o Deputado Dilzon Melo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero deixar
claro, corno relator dessa matéria, que existe, antes de tudo, urna questão de
coeréncia. Todos nós virnos trabathando desde o ano passado a questão dos
projetos em regime de urgência. Houve urn consenso nesta Casa sobre a
quantificaçao e a legalizaçao dos processos que para cá viriam, para que eles
não chegassem de afogadliho no fim do ano e fossern votados a revelia e nOs
não fôssernos pegos de surpresa.

Ora, a questão agora e normatizar o rito especial, que, da rnesma forma
que os projetos de urgência, tarnbérn pode pegar os Deputados de
afogadilho. Não concordo corn a idéia de que isso é urn Al-5. Por qué?
Primeiro, porque ja nos entendernos corn o PT sobre a necessidade de rever
algurnas situaçöes no 2 0 turno, ou seja, corn o Lider Gilrnar Machado e,
anteriorrnente, corn o 2 0-Secret6rio, Deputado Ivo José. Isso já é urn
consenso. Segundo, a questão da discussäo. NOs a estamos
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democratizando, porque o que se ye riesta Casa e aqueles que querem a
obstrucão dos projetos ocuparern a tribuna e ficarern o tempo todo falando,
falando, falando contra, e aqueles que são a favor sequer sobern a tribuna
para defender o projeto. Ora, o que estarnos agora normatizando é que deve
haver urna alternância de 5 ou 10 ou 30 rninutos, não importa, rnas que urn
fale a favor e outro contra, urn a favor e outro contra, obrigatoriamerite.

E, não bern entendido por alguns parlamentareS, não é o lider que faz essa
discussão. Simpesrnente, no processo de valorizacão dos partidos,
colocamos os lideres - e não os blocos - corn a responsabilidade de nomear
os mernbros ou os Deputados filiados ao seu partido que vão defender
opiniães contra e a favor. Nada rnais democrático que isso.

Aqueles que pensam que podern destacar todas as rnatérias, os itens,
subitens, parágrafos e artigos, saibam que estamos estabelecendo limites
para isso. Entendemos, juntarnerite corn o Deputado Gilmar Machado, que
deveremos fazer urna deferência especial ao orçamento, pois ele vern corn 3,
4 mil artigos ou ernendas. Vamos fazer urna deferência a isso, rnas os dernais
projetos que trarnitam nesta Casa, na sua maioria - não sei se os Deputados
tern atentado para o fato -, sequer são compostos de mais de cinco artigos. E
o que fizemos? Garantimos a cada partido desta Casa, a cada bancada desta
Casa o destaque de urn artigo, de urna emenda, muitas vezes ate superando
O nümero de artigos existentes nos prOprios projetos. Isso é mais que
democrático, e, vejarn bern, no propósito de valorizar o partido através de seu
Llder.

Todo Deputado aqul presente está subordinado a seu Lider. Essa é a
valorização que tentamos dar, desde o ano passado, através do Presidente,
que disse assumir o compromisso de valorizar as bancadas e as comissöes
de trabalho nesta Casa e jarnais de desvalorizar o Deputado. 0 Deputado
estã vinculado a urna bancada e ele tern urna lideranca.

E corn esse propósito que estarnos trabalhando para rnelhorar a redacäo do
Regirnento Interno. Entendemos que pode haver alguns problemas, alguns
defeitos ate graves, os quals assurnimos o compromissO de corrigir.

Foi dito por urn Deputado que isso está sendo estudado ha trés anos. Ora,
so se não temos cornpetência necessária para, em três anos também,
adequar a ele nossa realidade e nossas necessidades e faz6-lo de acordo
corn os interesses desta Casa.

Tudo é urn processo. Não pensem que o Regimento Interno val, como a
ConstituicãO dos Estados Unidos, durar 200 anos, mas pretendernos que ele
possa durar, pelo menos, dois anos, para que, depois, venharn outras
modificacöes que beneficiem o trabaiho desta Casa.
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o processo é dernocrático. Esta Casa não quer castrar nenhurn Deputado
e, muito menos, os partidos, mas é necessário que Os Deputados lelarn, e
leiam bern, para não falar bobagem.

o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apesar de toda
a argumentacão do nobre colega do PTB, entendo que tenhamos lido e
estudado projetos opostos, pois a argumentacão que ele levanta não condiz
corn o que está escrito e expresso no projeto apresentado pela maioria da
Mesa.

Não está expresso que se pode dar tratamento diferenciado ao orçarnento.
Ninguem garante aqui que acordos sejam cumpndos. Já vivernos, em trés
anos, situacöes em que determinados compromissos não foram assumidos.
o que existe claramente é o seguinte: durante trés anos, de forma

exaustiva, uma cornissão analtsou e estudou as rnudanças no Regimento
desta Casa. 0 Regimento foi aprovado corn poucas questães por consenso.
Foi por acordo de Liderança na rnaioria esmagadora das questöes.

Trés meses depois, o fato de a rnaioria dos membros da Mesa encaminhar
urn projeto de modificacão desse Regimento tern o objetivo claro de cercear a
discussão politica, tern o objetivo claro de reduzir o espaco a acão da
Oposicão nesta Casa.

Nós, do PT, que varnos ser Governo a partir de 10 de janeiro do prOxirno
ano, não queremos ter a Oposicão arnordaçada nesta Casa, não querernos
ter a situacão de subserviência corno hoje é demonstrado nesta Casa.
Ontern, no encontro do Blocão, corn o nosso candidato e futuro Governador
Patrus Ananias, dizIarnos qual deveria ser a postura a nortear urn novo
relacionarnento entre o Palácio da Liberdade, corn o Patrus, e o PT como
Situacão nesta Casa, e hoje o PTB e PSDB como Oposicão.

Acho que não é questao circunstancial mudar as regras do jogo para
atender a situacöes circunstanciais impostas pelo Governo. Nesse sentido,
concordo plenarnente corn todas as argumentacães feitas aqui. Todas as
argurnentaçOes no sentido de limitar. Mais que isso, condiciona o debate na
questao da rnanifestaçao da imprensa, da transmissáo ao vivo. Isso é ridiculo.
Acho que somos parlarnentares e ha olhos rnaiores nos vigiando, que são os
dos eleitores, o povo de Minas, a quern prestarnos contas. Não é somente a
questão do instrumento eletrOnico da televisão.

Outro aspecto que queremos destacar nao é a definiçâo e a inclusão no
orcamento de que a Situação deve defender os projetos do Governo, que são
indefensáveis, que garantirá que o debate seja feito. Na realidade, os
Deputados do Governo concordarn que rnuitos projetos são impopulares, que
são lesivos ao patrirnônio do Estado e não terão coragern de defendê-los.
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Não terão coragern, porque sabem que isso trará problemas para as suas
bases eleitorais. Preferern aqui urna votacão silenciosa, preferern a ornissão
pelo silêncio. Não é o fato de o direito ao debate estar expresso no Regirnento
que o garante. Se assirn o fosse, nesses trés anos terlarnos garantido o
debate nesta Casa, e o Governo, nas propostas irnpopulares, teria mostrado
sua cara, teria rnostrado o seu ponto de vista e não agiria corno avestruz,
dizendo "sirn, senhor", sendo cUrnplice e conivente corn propostas que são
lesivas ao patrimOnio do Estado. Por isso, somos contrários.

Pode estar havendo entendimento corn a Bancada do PT não no sentido de
melhorar o projeto, rnas de tornã-lo, de alguma forma, rnenos pior, para que
não seja esse monstrengo que aI está. Mas não rnudará, no fundamental, o
projeto, porque seria urn contra-senso e o projeto não seria apresentado pela
Mesa Diretora.

o Deputado Tarcisio Henriques - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acredito
que as reclarnacôes dos vários oradores que se sucedern neste debate possa
justamente despertar nossa atencão para o grande erro que estamos
cometendo, não corn a votacão desse projeto, rnas corn os erros cometidos
para que esse projeto chegasse ate aqui. E claro que no ideal da democracia
queremos urna participacão muito mais ampla de todos. Mas não podernos
confundir nunca liberdade corn libertinagem, licenca corn licenciosidade.

Somos responsáveis pelo quadro politico e pelo fracasso das instituiçôes,
como o povo está dizendo e está comentando. Se chegarnos a situacão de
querer fazer esse projeto, não digo que venha amordaçar a Oposicão, pelo
contrário, porque o Lider poderá indicar aquele que virá aqui justificar e
manifestar a opinião da sua própria bancada. Corn as várias Liderancas
participando, evidenternente terernos o debate dos projetos.

Esses projetos chegam aqui, não sem antes passar pelas comissöes, já
tendo sido debatidos e discutidos. 0 que não tern cabirnento, corn o que não
podemos concordar e o que näo podernos aceitar hoje, nos dias que corrern,
é a mediocridade de alguns discursos que passam por esta tribuna, para
fazer a obstrução pura e simples. Eles não querern votar quando estamos
aqui para discutir e votar.

Se essas discussöes passarn pelas comissães e acontecern também as
discussöes da lideranca, não se justifica que todos os membros de urn partido
passem por au, para dizer as besteiras que tern sido levadas a püblico hoje
através da televisão. Al, sim, acho que o procedirnento do Deputado está
sendo aviltado perante a opiniâo püblica. Al, sim, estarnos sendo
desmoralizados perante o püblico, porque não estarnos sabendo
corresponder as reivindicacães do mundo moderno.
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Tenho a irnpressâo de que no espaco entre a 10 e o 2° turnos esta

Assernbléia possa ser chamada a responsabitidade, e aqueles que tiverem
alguma coisa para aperfeiçoar o projeto, que tragam. Não importa que a
discussão do projeto do nosso Regimento tenha demorado três anos, para
ser modificado agora. Isso nao quer dizer nada, porque a medida que
aprendemos alguma coisa nova, devemos trazer a contribuicâo do nosso
aperfeiçoamento. Ternos urn exernplo disso. Ficamos 20 anos reclamando
por uma Constituiçäo. Votamos a Constituicâo cidadã, que hoje vigora, as
pressas, de madrugada, quando o povo estava dorrnindo. E hoje não estamos
dizendo que eta está equivocada, que nâo atende aos interesses do povo?

Acredito que nesse periodo possamos ter nossa inteligênca despertada
para votar urn projeto de resolução que dê a tramitaçâo das nossas questoes
aqui na Assembléia a esperança da concretizacão do que o povo necessita e
do que a povo deseja.

O Sr. Presidente - Votacâo, ern 2 1 turno, do Projeto de Lei no 1.350/97, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio
de Paula Cãndido o irnóvel que menciona. A Comissâo de Fiscalizacão
Financeira opina pela aprovacâo do projeto. Em votacão. Os Deputados que
0 aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redacäo.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.613/98, do Deputado Gilmar
Machado, que torna obrigatôria a instalacâo de dispasitivos de segurança nas
agências e nos postos de serviços bancários no Estado. A Comissâo de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Cornissão de Direitos
Humanos opina por sua apravacäo. Em vatação, o projeto. Para encaminhar
a votaçâo, corn a palavra, a Deputado Gilrnar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, gostariarnos, rapidamente, de conclamar os Deputados a votar
favoravelmente a esse projeto, que nasceu de urna demanda determinada
pelo Sindicato dos Bancários de Bela Horizonte e Regiäo, porque nos ültimos
anos tivemos urn acréscima significativo nos assaltos a Banco no Estado.
Segundo informaçoes da prOpria Secretaria da Seguranca Püblica, no ano de
1996 tivemos 10 assaltos na Capital e 55 no interior; em 1997 foram 20 na
Capital e 80 no interior. Neste ano, a nUmero de assaltos a Banco tern
aumentado sistematicamente, colocando em risco a populacão, os bancários
e os vigilantes que trabalham na instituição.

O Sindicato dos Bancários se preocupou corn a questão e a discutiu corn a
categoria. Fomos procurados, então, por seu Presidente, a Pompilio. A
diretoria do Sindicato forrnulou uma propasta, que foi discutida conosco, e

apresentamos esse projeto em 18 de fevereiro, para tentar amenizar o
problema. Fomos, inclusive, inforrnados de que a Secretaria da Seguranca
PCiblica tambérn já vern trabalhando nesse sentido. 0 Deputado Paulo
Schettino nos informou de que a Secretaria e várias Câmaras Municipais vém
trabaihando nesse sentido. Ele pretende, inclusive, apresentar contribuiçöes
para rnelhorar a projeta, no 20 turno.

Queremos somente alertar os Deputados sabre a irnportãncia de
começarrnos a discutir a seguranca das pessoas que trabaiharn em
instituicOes financeiras, em virtude da crise pela qual vem passando a Pals e,
tambérn, da falta de instrumentos de seguranca. Ternos vista a situação de
intranquilidade que essas pessoas vivem, inclusive sendo assassinadas em
trocas de tiros corn assaltantes. E exatamente par isso que apresentamas a
projeto.

Gostaria de agradecer a diretoria do Sindicata dos Bancários par sua
preocupacão cam a categoria e corn as demais trabalhadores que freqüentam
os Bancos.

Tenho a certeza de que a Assernbléia Legislativa apravará esse projeta,
que, apesar de não resolver todos as problemas, poderá diminu i-las e garantir
maior tranquilidade para quem trabaiha nessas instituiçôes. Ao mesrno tempo,
ele dá instrurnentas melhores as PolIcias Civil e Militar para a cornbate a
esses assaltos.

Então, desde já agradecernas aos Deputadas e pedimos seus vatos para
esse projeta. 0 projeto não é meu. Nós a apresentamos porque entendemos
que ele é importante, mas gostariamas de ressaltar a meritOrio papel da
diretoria do Sindfcato, na pessoa de seu Presidente, Pornpilio,
parabenizando-a par essa iniciativa. Tenha a certeza de que a Assembléia
Legislativa vai torná-lo realidade, para quebrar urn pouco a visäo de que a
Sindicato so se preocupa corn a reajuste de satários. Ele tern, tambérn, a
preocupacâo social de garantir condiçOes de trabalho decentes para sua
categoria e para todas as pessoas que dependem do servico bancária. Muito
obrigado, Srs. Deputados. Contamos corn a aprovacãa desse projeta.

0 Sr. Presidente - Em votacao, a prajeto. Os Deputados que a aprovarn
permaneçam coma se encontram. (-Pausa.) Aprovada. A Comissào de
Direitos Hurnanos.

Votacãa, em 1 0 turno, do Prajeta de Lei n o 1.651/98, do Governador do
Estado, que autoriza a Poder Executivo a doar ao Municipia de Santa Vitória
o imóvel que menciona. A Comissâa de Justica conclul pela
constitucionalidade do projeto. A Camissão de Fiscalizacäa Financeira apina
por sua aprovação. Em vataçâo. Os Deputados que a aprovarn perrnanecarn
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como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalizaçâo
Financeira.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.741/98, do Deputado Romeu
Queiroz, que cria serventias do foro extrajudicial no MunicIpio de Montalvânia.
A Comissáo de Justica conclui pela constitucionandade do projeto. A
Cornissäo de Administraçâo Püblica opina por sua aprovaçäo. A Cornissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação corn as Emendas n°s 1 e 2,
que apresenta. Em votacao, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovarn perrnaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n°s 1 e 2, que receberarn parecer pea aprovacão. Os
Deputados que as aprovarn permaneçam corno se encontrarn. (-Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n°
1.741/98 corn as Emendas n°s 1 e 2. A Comissào de Administracão Püblica.

Prosseguimento da discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.733/98,
do Governador do Estado, que dá nova redaçao ao art. 10 da Lei n° 12.762,
de 13/1/98. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto.
As Cornissöes de Administracão PUblica e de Fiscalização Financeira
perderarn prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2 1 do art. 145 do
Regirnento Interno, a Presidência designou relator o Deputado Agostinho
Patrüs, que emitiu parecer pela aprovacão do projeto. Continua em discussão
o projeto. 0 Deputado Durval Angelo dispöe ainda de 12 minutos para discuti-
lo. Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.

0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos
apenas reafirmar nossa posicão contrária ao projeto, por entenderrnos que,
ao se integralizar capital social da COPASA-MG corn o total do patrirnãnio do
Fundo de Financiamento de Aguas e Esgotos do Estado de Minas Gerais,
estaremos viabilizando o processo de privatização da Companhia. Além do
mais, isso é injusto para corn os municipios que tern seus sistemas
autônornos de água e esgoto, porque eles deveriarn ter uma parcela desse
capital. Da rnaneira corno está sendo feita, quando houver o rornpimento de
contratos entre municipios e COPASA-MG para a concessão do servico de
água e esgoto, näo teremos esse fundo que viabilizava rnuitos recursos para
obras de saneamento nos municipios.

Então, nossa posicäo é contrária ao projeto. Entendernos que é lesivo ao
Governo do Estado. Podernos dizer isso aqui, sem medo de ser processados,
corno aconteceu em nIvel federal, quando Luiz lnácio Lula da Silva e Leonel
Brizola falararn a respeito da privatizacâo do Sisterna TELEBRAS.

Esse projeto é uma viabilização de recursos para a carnpanha do
Governador Eduardo Azeredo.
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O Sr. Presidente - Corn a palavra, para discutir o projeto, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Corn relacao a esse projeto que se
encontra em discussão, muita coisa já foi dita no final do ano passado.
Naquela ocasião, Deputados do PT, do PMDB e do PDT tiverarn a
oportunidade de ocupar esta tribuna em defesa do patrirnônio pUblico. Mesmo
assim, voltarnos ao assunto, pois o projeto será votado. Interessante ressaltar
que, neste rnornento, a base do Governo utiliza-se da estratégia de não
discutir a rnatéria, corn o intuito de evitar o major desgate possIvel. Na
realidade, o que se constata é a falta de argumentos para contestar a
Oposiçäo. Apôs o discurso em que o Deputado Durval Angelo acusou o
Governo de querer abrir o capital da COPASA-MG para fazer caixa para o
processo eleitoral, nenhum Deputado do Governo veio contestá-lo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, enquanto os governantes defendem as
privatizacôes, pesquisas feitas pelo Governo Federal dernonstram, de forma
clara, que a sociedade civil brasileira já corneca a desconfiar desse processo,
pois percebe que o Governo errou na forma de conduzi-lo. Por esse rnotivo,
ficamos felizes por ter a oportunidade de dizer que o povo brasileiro está
certo. Não podemos concordar corn o que estão fazendo corn o patrirnônio
ptblico brasileiro, e, principalrnente, corn o patrimônio ptblico estadual.
Homens inteligentes corno o Governador Eduardo Azeredo e o Vice-
Governador Walfrido dos Mares Guia fazern isso näo por burrice, rnas devern
existir outras intençOes na conduçâo desse processo.

Urn exernplo do que afirrnarnos é o acordo de acionistas, que foi firmado
quando da venda de 33% das açOes da CEMIG. Tal acordo ocasionou a
perda do controle acionário da empresa de energia, grande patrirnônio
mineiro, ernpresa-rnodelo no sistema de geracäo de energia deste Pals.

A pressa que rnarcou a privatizacào da CEMIG chegou a chocar quern se
aprofundou na histOria das privatizaçöes realizadas neste Pals.

ApOs o episódio da CEMIG vierarn as privatizaçöes dos Bancos. Nâo temos
como esquecer o episOdio do aeroporto, quando o Secretário da Fazenda e o
Vice-Governador segurararn, Ia no aeroporto, urn pretendente a cornpra do
CREDIREAL. Por causa disso, o CREDIREAL foi vendido na presença de
apenas urn interessado. Logo depois, esse rnesrno Banco fol vendido a urn
outro conglornerado financeiro, por urn valor infinitamente superior ao valor
arrecadado corn o leilâo prornovido pelo Estado.

Agora,vern al o processo de privatizaçâo do BEMGE. Ternos a certeza de
que após a sua privatizacäo, apOs o leilào que será realizado ate 31 de julho,
a Oposiçâo terá histórias reais, concretas, sobre o prejuizo que, rnais uma
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vez, o Governo causará ao patrimOnio püblico mineiro. E vem, também, a
abertura do capital da COPASA-MG. Questionamos, por oportuno, a rapidez
corn que o Governo do Estado está conduzindo o processo, uma vez que
todas as empresas que a COPASA-MG contratou aconselharam o Governo a
não vender sern antes renovar as concessOes já feitas. Quando a COPASA-
MG renovar as concessöes, as acães terâo urn valor muito major em bolsa,
rnas o Governo näo está interessado em vender bern o patrirnônio. Hoje, não
temos nenhuma dtvida em afirmar, que, infelizmente, o que interessa ao
Governador Eduardo Azeredo e a todos os Governadores é vender, a
qualquer preco e de qualquer maneira, o que resta do patrimônio de seus
respectivos Estados, para fazer fundo de campanha, para fazer caixa e
enfrentar as eleicöes.

Hoje, meus amigos, companheiros Deputados, corn quem tivemos a honra
de conviver durante esses trés anos e meio nesta Assembléia, não temos
qualquer düvida em afirmar que nada disso val adiantar. Vocés que fazem
parte da base do Governo podem vir montados em urn caminhão de dinheiro,
em urn caminhão de recursos, podem ate encher de dinheiro o malor boeing
deste Pals ou deste mundo, podem, inclusive, fazer pior do que fez o ex-
Ministro dos Transportes Eliseu Resende, quando disputou a eleiçào corn o
saudoso Tancredo Neves. Podern montar em jamantas e jamantas de
dinheiro, principairnente de dinheiro pUblico advindo das privatizaçoes, podem
fazer o que quiserem, vocés näo conseguirâo ganhar essas eleicoes. Serão
julgados, assim como o Governador, o Vice-Governador Walfrido dos Mares
Guia e toda a cüpula do PSDB, como o Governo mais entreguista que este
Pals ja viu. Meus amigos, sabemos que nâo adianta pedir que raciocinem,
porque vocés ja contribuiram para que o Governo vendesse praticamente
todo o patrirnônio deste Estado. Não adianta pedir ponderação neste
momento. Agora não é hora mais, ja passou o momento, e o julgamento que
será feito nessas próxirnas eleiçoes confirmará o que estamos dizendo.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre colega, V. Exa.,
membro do PMDB, partido que vislumbra a possibilidade de dar uma segunda
opcào ao eleitorado de Minas Gerais, discute o Projeto n° 1.783/98, que tira
da COPASA o monopólio do saneamento, do cuidado das águas do Estado
de Minas Gerais.

Posso compreender V. Exa., que faz oposiçâo, ate porque agora
precisamos entrar em processo de obstrucao ao projeto de resoluçao da
Mesa.

o Deputado Carlos Pimenta chegou a me dizer que e preferIvel esta Casa
ser eunuco do Executivo a ser meretriz da oposiçao. Disse-Ihe o seguinte:
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meretriz é aquela que vende o corpo, que vende o mérito. E nunca vendemos
o mérito da nossa consciência a quem quer que seja, porque vamos
responder diante de Deus pelo ministério que ele nos deu. Mas quero dizer
uma coisa a V. Exa., que talvez vá enriquecé-lo na obstrucäo desse projeto
ou na discussão, para que clareie mais as nossas mentes.

Ontem tivemos uma reunião muito irnportante, no Salão Nobre desta Casa,
em que esteve presente o ex-Prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias.
Percebemos que todas as forças, ate o PSDB, estavam ali prestando-Ihe
certa solidariedade. Isso, evidentemente, foi alerta para o Lider do PMDB,
Newton Cardoso, que reconhece, sem düvida, e vai reconhecer agora, que
ele não ganharia, e que ltamar Franco, se competir corn ele, estará
sepultando para o PMDB a tnica oportunidade de concorrer e ganhar no
Estado de Minas Gerais. Se o PMDB ocupa espaço, acredito que,
evidentemente, a COPASA terá de ter urn novo norte. E este Deputado
aconselha que a COPASA saia do patrimOnio para ir para o rneio ambiente
porque assim, pelo menos, ela vai lidar corn a pureza de água e será muito
mais julgada. Apenas uma contribuiçäo, agradecendo a paciência de V. Exa.

o Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas
para concluir, gostarlamos de acrescentar que, sabiamente, o povo ja
apelidou esse projeto, da mesma forma que apelida todos os projetos ruins
que chegam a esta Casa. 0 Projeto de Lei n° 1.733/98, do Governador do
Estado, já é conhecido como projeto do 'Fundo de Campanha da Reeleiçáo
do Governador Eduardo Azeredo".

Por não concordarmos com os atos praticados pelo atual Governo, saimos
da base governista e enfretamos tudo o que urn parlamentar de oposiçâo
enfrenta em suas bases: a incompreensão de alguns Lideres, que querem ver
chegando em suas Prefeituras algumas mixarias de recursos pUblicos. Mas
contei muito corn a compreensäo de pessoas que acompanharn a vida dos
parlamentares e que acompanharn a realidade do Estado. E agora, na reta
final para o inIcio de urna nova campanha eleitoral, varnos para a campanha
corn o coraçäo muito mais aberto e satisfeito, porque, nesta legislatura,
realmente procuramos fazer aquilo que o povo mineiro esperava que urn
parlarnentar, urn seu representante, fizesse. Estamos indo corn a consciéncia
tranqQila de que, durante o nosso mandato näo fomos representante do
Governador, mas sim o representante de uma região. Ternos a convicçäo de
que a povo mineiro perceberá que fomos ou, pelo rnenos, procuramos ser
absolutamente corretos corn ele, principalrnente, no que diz respeito a esse
complexo de bens tao valioso, que dernorou décadas e décadas para ser
construido, que 6 o patrimOnio püblico do Estado. Esse patrirnônio não 6 do
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Governador Eduardo Azeredo; muito menos desse tecnocrata, frio, calculista
e mal-intencionado, que é a Vice-Governador do Estado; e, tampouco, desses
tecnocratas, Secretário da Fazenda e outros, que apareceram, sern sabermos
de onde, e que irão desaparecer da mesma forma. Mas os prejuizos que
todos eles causaram ao nosso Estado permanecerão.

NOs, que percorrernos as estradas de chäo de Minas Gerais, que fomos de
cidade em cidade, de distrito em distrito, todos flÔS, as 77, que ganhamos a
confianca do povo mineiro podemos ter a certeza absoluta de que esses
mineiras nãa estäo gostando nern urn pouco do voto que a Maioria està
dando ao Governo, permitindo-lhe que venda a patrimônio piblico, para fazer
fundo de campanha e aparecer, mais uma vez, de cidade em cidade,
tentando enganar a nosso pova. A grande verdade - e a povo vai mostrá-la de
forma clara, nessas eleiçöes - e que a Governador Eduardo Azeredo é urn
incompetente; é urn menino mimado, despreparado, sern condiçöes de
governar corn a grandeza que Minas exige de seus homens pUblicos. E por
issa que ele näo consegue pagar aos servidores a 131, nem mesrno seis
meses depois do prazo que a lei estipula; é por issa que ele não consegue
fazer corn que a interior, que está ávido por obras, receba a minimo dessas
obras. Dizemos e repetimas, a eteiçäo desse homem foi a major desilusão
dos mineiros, pois ele näo consegue nem manter a mInirno do patrirnônia que
recebeu dos Governadores que a antecederam. E, alérn de não trabaihar por
novas investimentos nem de manter a patrimônio que recebeu, ele está
colocando para fora tudo aquila que durou décadas para ser construldo. E
não por incompetêricia; houve ma intencao mesmo.

E por isso que, mais uma vez, varnos votar contra esse projeta, que ja
esteve aqui e fol, naquela oportunidade, aprimarado, em parte, pela Maioria
desta Casa. Mas, mesmo assim, não interessa ao Governador executar a lei
da forma que foi elaborada por esta Casa em dezembro de 1997.

Na realidade interessa ao Governador fazer fundo de campanha. Recurso
de fundo de campanha nãa pode ficar presa. 0 fundo de carnpanha tern que
ficar em aberto, porque não se sabe a regiãa que será atendida. Por isso, o
Governador insiste na abertura do capital e remete, rnais uma vez, esse
prajeto a Assembléia.

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nâo estarnos aqul, hoje, para
pedir que votern contra a proposição, isso porque a quadro de vatacão já se
polarizou. Quem é a favor do Governador, quem trabalha por sua reeleiçâo,
quem contribui para ele causar prejuIzas ao patrimônio püblico mineira, nãa
vai, agora, voltar atrás e votar contra. Tudo a que vamos fazer na vida ternos
de fazer bern feito. Quem começou mal deve terminar da mesma forma que
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iniciou. Vão continuar dando a sua contribuicàa para que a Governador possa
W fazer o que a Deputado Antonio Andrade hipoteticamente falou: colocar a
venda a Palácio da Liberdade. Neste mandato, temas a certeza de que nâo
será necessária, porque as recursos da privatizacãa possibilitarão a
fechamenta contábil deste ano. Mas, Deus nos livre e guarde, se, por uma
infelicidade de todo a povo mineiro, a Governador Eduardo Azeredo for
reconduzido ao Palácio da Liberdade, nâa tenham dUvida de que num
eventual segundo mandato ate a Palácia da Liberdade entrará no rol daqueles
patrimônias pUblicos que serão entregues a iniciativa privada. Não par
concepçâa, não par ideologia, näo porque quer fazer a melhor para a povo
mineiro, mas par incompetência, par nãa estar canseguinda gerir a patrimOnia
póblico. Ele agirá coma aquele herdeira que recebe urna grande fortuna e vai
vendendo a patrimônio para se sustentar. Urn dia, a patrimônia acaba, e ele
eva a farnIlia a falência.

Queremos finalizar dizendo que essa eleicãa será igual a reunião que fará a
familia do herdeira para decidir a seu destina: ou interdita a herdeira para que
ele não dilapide todo a patrimônia, permitinda, assim, que a famIlia possa
salvar o que restou, ou deixa a herdeiro cantinuar vendendo, de forma
irresponsável, a patrimônio da farnIlia e acabe cam tuda a que herdau.

Terminamas nossas palavras, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, reiterando
que votaremos contra esse prajeta e, aa mesma tempo, afirmanda que a
nosso vota simboliza nosso compartamenta aqui, coma representante do
povo mineiro. Muita abrigada.

- Vêm a Mesa:
EMENDAS A0 PROJETO DE LEI N O 1.733/98

EMENDA N O 1
Acrescente-se onde canvier:
"Art. .... - Qualquer acorda de acionistas firmada em decarrência da

alienação das açOes da COPASA-MG sera submetido a apreciacãa da
Assembléia Legislativa.".

Sala das ReuniOes, 17 de junho de 1998.
Anderson Adauto
Justificação: As regras que nartearãa a venda das açöes da COPASA-MG

ainda nao foram bern esciarecidas. Assim, nada mais oportuno que a
apresentaçâo desta emenda, que pretende evitar que a Estado, mesmo tendo
o contrale acionário da empresa, não perca a seu controle efetivo, coma
aconteceu quanda da alienacao das açOes da CEMIG.

EMENDA N O 2
D6-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
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"Art. 10 - Os recursos do Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos de

Minas Gerais, subconta do Fundo Estadual de Sanearnento Básico, seräo
destinados ao financiarnento de sisterna de saneamento básico nos
municipios de baixa renda "per capita" e nos que não são atendidos pela
COPASA.-MG.".

Sala das Reuniöes, 17 de junho de 1998.
Anderson Adauto
Justificaçao: 0 Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos de Minas

Gerais, subconta do Fundo Estadual de Sanearnento Básico, foi criado para
financiar programas de sanearnento de nücleos urbanos de municIpios mais
carentes. Dessa maneira, nao entendemos oportuna a intenção do Governo
de integralizar o patrirnônio do mencionado Fundo ao capital social da
COPASA-MG.

EMENDA N° 3
Acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei n o 12.762, de 14 de janeiro de 1998:
"Art. 1°- ....................
§ .... - 0 produto da alienação das acOes da COPASA-MG será,

obrigatoriamente, incorporado ao patrimônio do Fundo Estadual de
Saneamento Básico.".

Sala das Reuniöes, 17 de junho de 1998.
Anderson Adauto
Justificacão: Por meio da Mensagem n° 262198, o Executivo esclarece que

instituiu e mantém o Fundo Estadual de Saneamento Básico corn o objetivo
de complementar o conjunto de acöes que o Governo do Estado torna
disponIvel para a execução de projetos de salubridade ambiental.

Ao que parece, o mencionado Fundo deve estar corn dificuldades de caixa,
pois, em alguns municIpios, o saneamento básico ainda não foi esteridido a
toda a area urbana.

Assim sendo, nada mais oportuno que destinar ao Fundo os recursos
financeiros provenientes da alienaçâo das acOes da COPASA-MG.

EMENDA N O 4
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os recursos provenientes da alienação das acOes da Companhia

de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG serão administrados por urn
conselho composto por representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário".

Sala das Reuniöes, 17 de junho de 1998.
Anderson Adauto
Justificação: Corn o objetivo de abrir o capital da COPASA-MG, vendendo
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suas açães, o Governo do Estado pretende incorporar ao patrirnOnio da
empresa cerca de R$300.000.000,00.

Trata-se de vultosa quantia, que, se for bern administrada, poderá
solucionar grande parte dos maiores problernas na area de saneamento
básico no Estado.

Assirn sendo, nada mais oportuno que os recursos sejam administrados
pelo conseiho que se pretende criar.

EMENDA N° 5
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar e integralizar o

capital social da Companhia de Sanearnento de Minas Gerais - COPASA-MG
- no valor de ate 60% (sessenta por cento) do total do patrirnônio do Fundo de
Financiamento para Agua e Esgotos de Minas Gerais - FAE-MG -' subconta
do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB.

Parágrafo Unico - Os 40% (quarenta por cento) restantes do valor total do
patrimônio do Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos de Minas Gerais
- FAE-MG -' subconta do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB -,
permanecern corn 0 Estado, sob a gestão do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG -, e serão destinados ao financiamento de sisternas de
saneamento básico dos municIpios de baixa renda "per capita" e dos que não
são atendidos pela COPASA-MG.".

Sala das Reuniöes, 17 de junho de 1998.
Anderson Adauto
Justificacão: Esta emenda objetiva preservar o Unico rnecanisrno existente

para a consecução de obras de saneamento básico nos rnunicIpios de baixa
renda "per capita" e nos que não são atendidos pela COPASA-MG, que é o
Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos de Minas Gerais - FAE-MG -'
subconta do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB.

EMENDA NO 6
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 recursos do FAE-MG utilizados na integralizacão do capital

social da COPASA-MG seräo gerenciados por urn conselho paritário,
composto de representantes do poder pUblico estadual, dos municipios e da
sociedade civil.".

Sala das Reuniöes, 17 de junho de 1998.
Gilrnar Machado

EMENDA N° 7
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a aurnentar e integralizar o
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capital social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG
- no valor de ate 50% (cinquenta por cento) do patrimOnio do Furido de
Financiamento para Agua e Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG -,
subconta do Fundo Estadual de Sanearnento Básico - FESB.".

Sala das Reuniöes, 17 de junho de 1998.
Gilmar Machado

EMENDAN°8
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 prod uto de alienação referido nesta lei será, obrigatoriamente,

reinvestido pelo Estado na construcâo de sistemas de saneamento básico.".
Sala das Reuniöes, 17 de junho de 1998.
Gilmar Machado
o Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto as
Emendas n

o
s 1 a 5, do Deputado Anderson Adauto, e 6 a 8, do Deputado

Gilmar Machado. Nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regirnento Interno, a
Presidência encarn;nha o projeto corn as emendas a Comissão de
Fiscalização Financeira para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.385/97, do Deputado Ajalmar
Silva, que autoriza o Poder Executivo a fazer doacäo ou reversão de imóveis
que menciona. A Cornissäo de Justica conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissâo de
Adrninistração PUblica opina por sua aprovaçào na forma do Substitutivo n o 1,
da Comissão de Justica, corn a Ernenda n o 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalizacâo Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no
1, da Comissão de Justica, corn a Ernenda no i, da Comissâo de
Administração Püblica. Em discussao, o projeto. Para discuti-lo, corn a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende.

o Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs Deputados, Sras.
Deputadas, o Projeto de Lei no 1.385/97, do ilustre Deputado Ajalmar Silva,
merece todo o nosso apoio. Apenas em urn item, por questao de justica, não
varnos apoiá-lo, mas varnos apresentar urna emenda que poderá corrigir esse
equivoco. Al, apoiaremos "in toturn" o projeto do Deputado Ajalmar Silva.
Ontern, apresentamos uma ernenda ao Projeto de Lei n o 1.385/97, que
autoriza o Poder Executivo a fazer doac.ão ou reversão de irnóveis que
rnenciona. "Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou reverter aos
municipios as praças de esportes construidas pelo Estado, ate a data da
publicaçao desta lei". Esse é o teor do projeto.

Na cidade de Uberlândia tern urn clube, o Uberlândia Tênis Clube, que
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funciona numa dessas pracas do Estado ha 55 anos. Em razäo disso, corno é
urn clube associativo, estarnos apresentando urna emenda retirando o item de
Uberlândia, para que aquele clube associativo nâo seja realmente
prejudicado. A ernenda apresentada ontern tern o seguinte teor: "suprirna-se
do Anexo I a Praça de Esportes do MunicIpio de Uberlãndia, utilizada pelo
Uberlândia Tênis Clube ha mais de 50 anos". Sua justificacäo é a seguinte:

"Faz-se necessária a retirada da Praça de Esportes do MunicIplo de
Uberlândia, uma vez que o Uberlândia Tênis Clube funciona no local ha 55
anos, estando as instalaçoes em perfeito estado e pleno funcionamento.

0 irnóvel foi transformado em urn belo e rnajestoso conjunto, composto de
três piscinas, sendo duas semi-olImpicas e urna olirnpica, além de urn ginãsio
poliesportivo, que faz parte do prédio que foi reformado recentemente. 0 UTC
possui a finalidade de difundir e incentivar a prática do esporte, sob os mais
sadios princIpios da moral e do puro amadorismo, dentro do rIgido espIrito
cIvico-desportivo, disciplinar e educador".

Em razão disso, e atendendo a solicitação de vários associados que o clube
possui, estamos oferecendo essa ernenda, charnando a atencäo de nossos
ilustres pares desta Casa sobre a irnportância da questäo. Quero dizer que
necessitamos, realmente, da aprovacäo desse projeto do Deputado Ajalmar
Silva, que é urn projeto born, no resta dUvida, mas temos que retirar esse
item. La em Uberlândia, já corre urn boato de que passando esse patrirnônio
do Estado para o municipio, este iria retirar de Ia o Uberlândia Tênis Clube e
ali faria urna obra püblica, urn tunel passando por debaixo do Palácio da
Justica, indo ate a Av. João Naves de Avila. Nâo podemos entender corno
isso poderia ser feito. E verdade que isso está apenas nos jornais, no
comentario püblico.

Mas temos a certeza e a convicção ate de que, se passar para o municipio,
isso realmente sera feito. Nâo querernos prejudicar aqueles milhares de
associados que usam o clube, que frequentarn o clube, que tern all o seu
lazer, pois trata-se de urn clube freqüentado por pessoas de rnédia e baixa
rendas. Então, é urn clube realmente de cunho social, de rnuita irnportância
para a cidade de Uberlândia, embora, hoje, funcione no centro da cidade.
Entâo, quero aproveitar esta oportunidade e pedir a Casa que analise corn
muito carinho essa ernenda e que votemos o projeto, votando essa ernenda
tambérn retirando o UTC dessa reversào ou dessa doacâo do Estado aos
municIpios mineiros. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

- Vern a Mesa:
EMENDA N O 2 AO PROJ ETO DE LEI N O 1.385/97

Suprirna-se do Anexo I a praca de esportes do Municipio de Uberlândia.
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Sala das Reuniöes, de de 1998.
Geraido Rezende
Justificação: E necessário que se exciva do projeto de lei em questäo a

praça de esportes do MunicIpio de Uberiândia, uma vez que o irnOvei em que
fol construida está ocupado pelo Uberiândia Tênis Ciube - UTC - ha 55 anos,
e suas instataçoes encontrarn-se em perfeito estado e pleno funcionamento.
o imóvel, reformado recentemente, foi transformado em urn conjunto

composto por três piscinas, sendo duas semi-oiImplicas e urna oiImpica, e urn
ginásio poliesportivo.

o UTC tern a finalidade de difundir e incentivar a prática do esporte sob os
principios da moral e do amadorismo, dentro do rIgido espirito cIvico-
desportivo, disciplinar e educador.

Questão de Ordem
o Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. pode perceber de piano que não ha

"quorum" nern para discutir, quanto mais para votar quaiquer tipo de projeto,
portanto, peco a V. Exa. o encerramento de piano da reunião.
o Sr. Presidente - Nâo ha outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidéncia verifica, de piano, a inexistência de "quorum" para
apreciaçâo das demais matérias da pauta, rnotivo por que vai determinar a
recomposição do "quorum". Corn a palavra, pela ordem, o Deputado
Agostinho Patrüs.

Questão de Ordem
o Deputado Agostinho PatrUs - Sr. Presidente, penso que seria ate

dispensávei a recomposição de "quorum", uma vez que ternos diversas
cornissöes em funcionamento, conforme o prOprio painei demonstra. Portanto,
temos nUmero, sim, para a discussão de projetos. São projetos de
Deputados, apresentados por Deputados, e não entendo a posição do
Deputado Raul Lima Neto em querer obstruir projetos da iavra de Deputados,
nesta Casa. Quando S. Exa. o Sr. Deputado se coioca frontalmente contra o
Governo Eduardo Azeredo, podernos entender. E uma posicão que
entendemos e ate respeitamos, mas obstruir trés projetos que estão na pauta,
de trés ilustres Deputados, não entendo a posicao do Deputado Raul Lima
Neto e soiicito ao Sr. Presidente que, antes da recomposição, verifique se näo
ha...

o Deputado Raul Lima Neto - Peia ordem, Sr. Presidente. Fui citado, art.
184 do Regimento interno.

o Sr. Presidente - A palavra está corn o Deputado Agostinho PatrUs.
o Deputado Agostinho Patrüs - Estou dentro do meu tempo de faiar pela

ordem. V. Exa., por gentiieza, queira assentar-se e ter a educaçao e a
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gentiieza de me ouvir. Posteriormente, V. Exa. soiicite a paiavra pela ordem,
inscreva-se para discutir que estaremos aqui, tambérn atentos, ouvindo V.
Exa. Não interrompa urn Deputado que está corn a paiavra, querendo discutir
corn eie, porque isso não e a forma pariamentar de agir. Sr. Presidente, quero
conciuir o meu pensarnento dizendo que é desnecessária a recomposicão,
que a Mesa, antes de fazer a recomposlcão, consuite as comissães, para
verificar se temos mais de 26 Deputados. Se tivermos, vamos continuar
discutindo os projetos.
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, fui citado. 0 Regirnento

Interno me dá o direito de argumentar, porque o nosso companheiro,
Deputado Agostinho Patrüs, a quern eu prezo dernais, a quem tenho

o Sr. Presidente - A Presidéncia não concedeu a palavra ao Deputado Raul
Lima Neto e esciarece a eie e a todo o Plenário que já tomou uma decisão,
em outro mornento, dizendo que, quando citado de forma ofensiva, a
Presidéncia vai conceder a palavra; quando não, não vai concede-la. Se for
sobre esse assunto, a Presidência, então, näo concederá a paiavra ao
Deputado Raul Lima Neto.

A Presidëncia inforrna ao iiustre Deputado Raul Lima Neto que temos 16
Deputados em Plenário e 11 em comissão, perfazendo urn total de 27
Deputados. Ha, portanto, "quorum" para a continuacão dos trabaihos.

o Deputado Raul Lima Neto - Para discutir, Sr. Presidente, o Projeto de Lei
n° 1.385/97.
o Sr. Presidente - A Presidéncia inforrna ao Deputado que, no momento

oportuno, encerrou a discussão desse projeto, uma vez que não havia
oradores inscritos.

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, pedi encerramento por faita
de "quorum", após o término. Está gravado nos anais desta Casa. Tenho
absoiuta certeza.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa que o iiustre Deputado não estava
inscrito para discutir o projeto e que fez o pedido no momento em que já havia
sido encerrada a discussão.

o Sr. Presidente - No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
ernenda de autoria do Deputado Geraido Rezende, a qual recebeu o n° 2.
Nos termos do § 20 do art. 195 da Resoiução n° 5.065, a Presidência vai
devoiver o projeto, corn a emenda a Comissão de Fiscaiizaçâo Financeira,
para que sobre eia se ernita parecer.

Discussäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.485/97, do Deputado Geraldo
da Costa Pereira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imôvei que
especifica ao Municipio de Divinôpolis. A Comissão de Justiça conclui pela
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constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° i, que apresenta. A
Cornissäo de Fiscalização Financeira e Orcamentária opina pela aprovacão
do projeto na forma do Substitutivo n o 2, que apresenta, ficando prejudicado o
Substitutivo n° 1, da Comissào de Justiça. Em discussão, a projeto. Corn a
palavra, para discutir o projeto, a Deputado Raul Lima Neto.

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, V. Exas.
percebem que este Deputado usa de urn artificio parlarnentar constitucional -
presente em todas as regras parlamentares instituidas em paises
dernocráticos - para fazer obstrução, a firn de que cheguemos a urn acordo
que interesse ao Estado de Minas Gerais, que interesse aos Deputados
honrados desta Casa - coma todos o são -, no que diz respeito a resoluçöes
da Mesa, a deliberacoes da Mesa que consideramos arbitrárias e sem
resposta a este Deputado. Alias, este Deputado já está acostumado e
escaldado de tanto ser empurrado sem resposta.

Discuto a Projeto de Lei no 1.485/97, que autoriza a Poder Executivo a fazer
reverter imóvel que especifica ao MunicIpio de Divinapolis.

Sr. Presidente, essa autorizaçäo ao Executjvo é uma prerrogativa deste
Pader. E exatamente por isso que este Poder usa do recurso de encarninhar
projetos. Usa-o, para chegar a uma negociação mais global que interesse a
todo a Estado de Minas Gerais em assuntos ate de major irnportância que a
projeto ora em discussão.

Este Deputado é favorável ao projeto do nosso companheiro, Deputado
Geraldo da Costa Pereira, porque este Deputado procura agir e pautar-se,
Deputado Agostinho PatrUs, pela ética.

Usando meu tempo regimental, eu Ihe concederei aparte no momenta em
que V. Exa. quiser, porque a projeto que ora discutirnos é de impartância para
mirn e para V. Exa., uma vez que e de autoria de urn dos membros desta
Casa.

Ern nenhum momenta, este Deputado fere a ética, Deputado Agostinho
Patrüs. Em nenhum momento, procurei desrespeitar ou denegrir a imagem de
qualquer Deputado, especialmente a de V. Exa. A prova é que me sentei para
ouvi-lo, e ouvi-lo refutar a democracia, ouvi-lo praticar o que V. Exa. sempre
se acostumou a fazer. Não que V. Exa. seja urn homem rnau, de maneira
nenhuma, mas V. Exa. e homem moldado pela fôrma a que V. Exa. resolveu
adequar-se, e, consequenternente, as quarteladas antidernocráticas são
costumes de V. Exa.

0 projeto que discutimos é urn prajeto simples, urn projeto autorizativo
apenas, mas nos leva a reflexão para que esta Casa, de afogadilho, não
venha toiher nern matar a democracia, corno dispOe a resolucao sobre a
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proibicão de a parlarnentar ter a liberdade de usar a palavra para debater,
para encaminhar e para discutir, o que é a castração deste Poder.

Em nenhurn momenta quero levantar-me contra as companheiros, pelo
contrârio, já Ihe passo a palavra; em nenhum momento, ate porque ha
respeito deste Deputado por todos as companheiros e espero,
evidentemente, da maneira mais hurnilde, que todos as Deputados, e
especialmente V. Exa., tenharn a mesmo respeito par mim. Estou agindo de
acordo corn a Regimento Interna, Exa., estou curnprindo a direito parlamentar
e o dever de defender as projetos em norne do pova que me elegeu.

o Deputada Agostinho Patrus(Em aparte) - Deputado Raul Lima Neto V.
Exa. não entendeu as minhas palavras. Naquele momenta gostarlamos de
realçar que tinharnos várias comissães que ja haviam terminado as seus
trabaihos. Coma estavarn funcionanda e, pelo Regimento Interno, as
Deputados nelas presentes são considerados coma presentes em Plenário, já
tinhamos nürnera para discussão dos projetas. Eram projetas de Deputados
sobre reversâo de imôveis que são importantes para as rnunicipios que eles
representam. Acabava de usar a tribuna a Deputado Geraldo Rezende,
solicitando que se aprovasse uma emenda de sua autaria que viria a meihorar
o projeto apresentado pelo Deputado Ajalmar Silva. Entendi, portanto, que V.
Exa. teria prazer de colaborar corn seus cornpanheiras desta Casa, uma vez
que são projetos simples de reversão de irnãveis, para que esses projetas
fossem aprovados, urna vez que nãa havia e que não ha mais nenhum
projeto polêrnica na pauta.

Porém, Deputado Raul Lima Neto, ternos sempre alegria muito grande em
ouvi-lo. Quantas vezes digo que quando V. Exa. não está inscrito nâo tenho
prazer de entrar neste Plenário. Vejo este Plenária vazio, as comissöes
encerradas.

o Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. é urn articuladar. V. Exa. pode me
voltar a palavra.

o Deputada Agostinho PatrUs (Em aparte)- V. Exa. me interrompe. V. Exa.
não pade me interramper. E urn aparte.

o Deputado Raul Lima Neto - Issa é urn debate. V. Exa. me volte a palavra
agora.

o Deputada Agostinho Patrüs (Em aparte)- Mas V. Exa. me concedeu
aparte.

o Deputado Raul Lima Neto - Mas V. Exa. quer, desrespeitando urn
companheira que está falando, que gosta de V. Exa...

o Sr. Presidente - A Presidência consulta a Deputado Raul Lima Neta sabre
concessãa da palavra e se continua a palavra corn a Deputado Agostinho
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PatrUs.

o Deputado Raul Lima Neto - Concedi a palavra, mas gostaria de interpelar
o meu companheiro.

• Deputado Agostinho PatrCis - V. Exa. está cassando a minha palavra.
• Sr. Presidente - Se V. Exa. concedeu a palavra, a palavra está corn

Deputado Agostinho Patrüs.
o Deputado Raul Lima Neto - Mas V. Exa. está brincando.
o Deputado Agostinho PatrUs (Em aparte) - Estarnos querendo dizer,

Deputado Raul Lima Neto, que a inteligencia de V. Exa., ilurninado por Deus
que sempre foi, é uma inteIigência brilhante e ha de entender a minha
posicão. Alias, foi a posiçäo que V. Exa. assumiu diante daquele microfone. V.
Exa. gostaria de discutir o projeto, mas coma havia poucos Deputados, V.
Exa. ia inscrever-se para discuti-Io a tarde.

Questâo de Ordem
o Deputado Agostinho Patrts - Diante disso, e como não temos "quorum",

peço a compreensão de V. Exa. para que possamos ouvi-lo a tarde corn toda
a atencâo, corn este Plenârio chelo, e que a Presidente encerre a reuniâo, de
piano, porque não ha 'quorum' para que continuernos absorvendo a
inteligência de V. Exa. neste brilhante pronunciarnento. Muito obrigado.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuacão dos trabaihos e encerra a reuniâo, convocando
as Deputados para a reuniäo ordinária de logo mais as 14 horas, corn a
ordem do dia ja publicada, bern coma para a extraordinária também de hoje,
as 20 horas, nos terrnos do edital de convocação. Levanta-se a reuniâo.

TRAMrrAçA0 DE PRoPosIcOEs
PARECER SOBRE A MENSAGEM No 267/98, PELA QUAL SE INDICAM
PROFESSORES PARA INTEGRAREM 0 CONSELHO ESTADUAL DE

EDucAcAo
Cornissão Especial

Reiatório
For meio da Mensagem no 267/98, publicada em 21/5/98, a Governador do

Estado submete a esta Casa, nos terrnos da ailnea "b" do inciso XXIII do art.
62 da Constituicão Estadual, as nomes dos professores Carlos Roberto de
Souza, Maria de Lourdes Melo Prais e Ronaldo de Noronha e do Pastor Ader
Alves de Assis para integrarern a Conselho Estadual de Educação.

Atendendo ao que dispöe a § 1 0 do art. 146 do Regirnento Interno, compete-
nos emitir a parecer sobre a indicaçäo acima referida, apOs argüiçâo püblica
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dos candidatos.

Os candidatos apresentaram seus currIculos, comprovando seu notório
saber e sua capacidade na area educacional. As questöes formuladas por
esta Cornissão responderam de forma clara e insofisrnável, comprovando a
acerto da escolha de seus nornes para integrarem a Conselho Estadual de
Educação.

Conclusão
A vista do exposto, opinamas favoravelrnente a indicacão dos names dos

professores Carlos Roberto de Souza, Maria de Lourdes MeIo Prais e
Ronaldo de Noronha e do Pastor Ader Alves de Assis para integrarem a
Conseiho Estadual de Educaçãa.

Sala das Cornissöes, 30 de junho de 1998.
Ivair Nogueira, Presidente - AntOnio Andrade, relator - Gilmar Machado -

José Maria Barros.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.769/98

Comissâo do Trabatho, da Previdéncia e da Acão Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, a prajeto de lei em análise
pretende seja deciarada de utilidade pblica a Associacão Comunitária dos
Moradores do Bairro Céu Anil - ASCOMOBACA -, corn sede no Municipio de
Ribeirão das Neves.

Feito o exarne prelirninar da matéria pela Comissào de Constituicâo e
Justiça, que concluiu par sua juridicidade, par sua constitucionalidade e par
sua legalidade, cabe a esta Comissäo deliberar conciusivamente sobre a
projeto, nos terrnos regimentais.

Fundamentaçào
A Associacão em apreço visa a ajudar pessoas carentes, principalmente

nas areas de saüde, habitação, educação e lazer. A pratica de atividades de
caráter assistencial e filantrOpico torna justa a decisão de considera-la de
utilidade pUblica.

Conclusão
Em face do exposto, apinamos pela aprovacâo do Prajeto de Lei no

1.769/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 30 de junha de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.423/97
Comissâo de Direitas Humanas

Relatôria
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a projeta de lei em tela
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propãe que se proiba a divulgaçao de requisitos discriminatOrios em editais e
anüncios publicitários de concurso e de seleçao de pessoal.

Publicada, foi a matéria distribulda, prelim inarmente, a Comissão de
Constituição e Justiça, onde recebeu parecer pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade, tendo-se-Ihe acrescentado a Ernenda no 1.

Vern agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundarnentação
A proposiçâo ora analisada objetiva coibir a instituiçâo de requisitos

discrirninatOrios para Os candidatos a emprego em todas as areas de
atividades.

A expressão "boa aparência", tantas vezes citada como requisito para a
candidatura a emprego, mascara, na realidade, urn profundo conteUdo de
preconceito e discriminaçao, culturalmente arraigado na sociedade brasileira.
Sob o manto da exigência de boa aparéncia discrirninam-se, na maioria das
vezes, aqueles que, pela origem, raça, etnia, sexo, orientaçao sexual ou cor,
diferem dos critérios ideolOgicos instituldos subjetivarnente pelo responsável
pela seleçao de pessoal. A proposição e, portanto, meritória quanto a garantia
dos direitos humanos dos cidadâos mineiros que buscam colocação
profissional.

Näo obstante, entendemos dispensável a aposiçâo da Emenda no 1, da
Comissâo de Constituiçao e Justiça, ao projeto, já que o art. 1 1 da proposiçäo
detalha de forma precisa a discriminaçâo por aparéncia. E mais conveniente o
texto legal referir-se genericamente ao impedirnento de discriminaçao por
aparência do que ater-se a uma expressão lingüIstica em especial.

Sugerimos que as formas de discriminação possiveis se aduza a
discriminaçao por etnia, credo religioso, convicção politica e orientação
sexual, expressöes citadas no Programa Nacional de Direitos Humanos.
Estaria assim excluIda dos objetivos do projeto somente a discriminaçao por
idade, o que nos parece adequado, uma vez que esse pode ser urn criteria
legitimo para a contrataçao de pessoal.

Conclusão
Pelo exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.423/97 corn a

Subemenda no 1 a Ernenda n o 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.
SUBEMENDA NO 1 A EMENDA No 1

0 art. 10 do Projeto de Lei no 1.423/97 passa a vigorar corn a seguinte
redação:

"Art. 10 - E proibida a instituicão e a divulgação de requisitos relacionados
corn aparéncia, origem, raga, etnia, sexo, cor, credo religioso, convicção
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poRtica ou orientaçäo sexual, ou qualquer outra forma de discrirninação, nos
editais e anüncios publicitários de concurso e de selecao de pessoal.".

Sala das Comissöes, 6 de rnaio de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo, relator - Ivair Nogueira.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.555/97
Cornissâo de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por melo da Mensagem no 239/97, a Governador do Estado envia a esta

Casa a Projeto de Lei no 1.555/97, que autoriza a alienacão de imOveis da
Fundação Rural Mineira - Colonizaçâo e Desenvolvirnento Agrário -
RURALMINAS.

Preliminarmente foi a proposicão encaminhada a Cornissão de Constituicão
e Justica, que, prelirninarmente, näo encontrando óbices a tramitacäo da
matéria, opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Posteriorrnente, fol a rnatéria apreciada pela Comissäo de Administração
Ptblica que opinou por sua aprovaçâo.

Vern agora, portanto, a esta Cornissäo para receber parecer quanta aos
aspecto financeiros e orçarnentários, de acordo corn a que estabelecern as
disposiçôes regirnentais.

Fundarnentacâo
Os MunicIpios de Itambacuri, Pirapora, Oliveira, Gouvela e Coromandel,

segundo informacöes do Executivo estadual, se interessaram pela compra
dos imôveis objetos da proposicão em análise, constituidos por lotes urbanos
sem construcäo, exceto a de Coromandel, que tern par benfeitoria urn prédio
residencial de dais pavirnentas.

Tais irnóveis, integrantes do patrirnônio da Fundação Rural Mineira -
Colonizacâo e Desenvolvirnenta Agrário - RURALMINAS -, não estão ligadas
80 objetivo firn da entidade e sua alienacão aos rnunicipias acirna citados se
fará mediante a condição de que sejam destinados a implantacãa de infra-
estrutura de interesse social, fundamento constitucional que hoje rege a
utilização da propriedade pUblica em nosso Estado.

Efetuada a transaçãa, terernos, entäo, a entrada do rnunerário
correspondente ao valor da venda no patrimônio da entidade em dez (10)
parcelas mensais, corrigidas rnonetariamente, após a avaliaçâo prévia, nos
termos do art. 18 da Constituição do Estado, 0 que constitui, inegavelrnente,
operacão financeira amparada legalrnente.

Ainda que a projeto estabeleca, no seu art. 3 0, na auséncia de interesse dos
municIpios, a alienação a terceiros, isso nâo traz alteraçao do panto de vista
financeiro e orçamentária para a entidade vendedora, ou seja, RURALMINAS.



I ALJ

52
Conclusäo

Em vista do exposto, opinamos pela aprovaçào do Projeto de Lei no
1.555/97 na forma proposta.

Sala das ComissOes, 30 dejunho de 1998.
Kernil Kurnaira, Presidente - José Braga, relator - Marcos Helênio -

Sebastiâo Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.594/98

(Redação nos Termos do art. 138, § 1 0 do Regimento Interno)
Comissâo de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatôrio
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela dispöe sobre a

reorganização da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e dá outras
providências. Foi distribuIdo as Cornissöes de Constituiçâo e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e de Assuntos
Municipais e Regionalizaçao, que opinou pela sua aprovação, corn a Emenda
no 1, que apresentou.

Vern agora a proposição a esta Comissão para receber parecer nos termos
regimentais. Durante a reunião, foram apresentadas propostas de emendas,
corn as quals concorda este relator, sendo concedido prazo para elaboração
da nova redação do parecer.

Fundarnentação
O objetivo do projeto em análise é alterar a estrutura orgânica da Secretaria

de Estado de Assuntos Municipais e proceder a extinçao, transformaçáo e
criação de cargos do seu quadro de pessoal.

Compete a referida Secretaria promover a integracao dos municIpios,
apoiar e incentivar o associativismo municipal, promover a modernizaçäo
administrativa dos governos municipais, compatibilizar pianos, programas e
projetos federais e estaduais corn os dos municIpios, promover a
descentralização das acoes de governo e outras atividades correlatas, corn a
finalidade de forrnu!ar a polItica de desenvolvimento dos municIpios mineiros.

O projeto propoe a arnpliação das atribuicoes da Secretaria, o que
demonstra major preocupaçâo do Governo do Estado corn os probiernas
regionais e o intercâmbio entre os rnunicIpios.

Na nova estrutura orgãnica proposta, ha urn remanejamento das atribuiçôes
de alguns setores, através da transforrnação de algurnas unidades e extinçao
de outras, corn o objetivo de se lograr maior racionalidade adrninistrativa.

Corn a nova estrutura proposta, seräo extintos seis cargos de Diretor I, de
provmento em comissão, e transforrnados três cargos de Diretor II, de
provimento em cornissão, em trés cargos de Assessor-Chefe, destinados a
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Assessoria de Planejarnento e Coordenacão, Auditoria Interna e Assessoria
de Convénios, órgãos constantes da estrutura proposta. Por firn, serão
criados doze cargos comissionados no Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria, a saber: urn cargo de Assistente de Gabinete, quatro cargos de
Oficial de Gabinete, quatro cargos de Assistente Administrativo e trés cargos
de Assessor II.

Em 1998 o orçarnento total da SEAM, autorizado por esta Casa, é de R$
68.425.291,00, sendo de R$ 1.984.844,00 a despesa corn pessoal. As
alteraçães no quadro de pessoal possibilitarão uma econornia de recursos da
ordem de R$ 2.953,00 ao ano, urna vez que os vencimentos dos cargos
extintos ultrapassarn os dos novos, o que atende aos objetivos de contenção
de gastos e de saneamento das contas pUblicas, conforrne quadro abaixo:

* - 0 referido Quadro fol publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
1°/7/1998.

Conclusão
Pelo exposto, sornos pela aprovacão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei no

1.594/98, corn a Emenda no i, apresentada pela Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalizacão, e corn as Emendas n

os 2, 3, 4 e 5 a seguir
redigidas.

EMENDA N° 2
Acrescente-se ao art. 30 o seguinte inciso:
"Art. 3° -

- prestar assisténcia técnica aos MunicIpios;".
EMENDA N° 3

D&-se ao inciso II do art. 4 0 a seguinte redação:
"Art. 4°-
II - Auditoria Interna:
a) Centro de Prestação de Contas;
b) Centro de Auditoria;".

EMENDA N O 4
Dê-se ao inciso IV do art. 4 0 a seguinte redaçao:
"Art. 4°-
IV- Assessoria de Convénios:
a) Centro de Atendirnento aos Municipios;
b) Centro de Atendimento as Associaçöes e Entidades;".

EMENDA N° 5
Suprirna-se a alInea "a" do inciso VI do art. 4 0 , reordenando-se as dernais.
Sala das Cornissöes, 30 de junho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - Marcos Helênio
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Sebastião Navarro Vieira - Antonio Roberto.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.715/98
Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orcamentaria

RelatOrio
0 projeto de lei em epigrafe institui a poiltica de regulacão dos servicos

pUblicos concedidos ou permitidos, cria a Agencia Estadual de Regulação de
Servicos Püblicos - ARSEMG - e dá outras providências.

A Comissão de Constituicão e Justiça conclulu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n o 1,
que apresentou, e a Comissão de Administração Püblica opinou pela sua
aprovacão na forma do Substitutivo n o 1, com as Emendas n os 1 a 5, que
apresentou.

Fundamentação
O Brasil experimenta um amplo processo de reformulação do papel do

Estado, que passa a agente regulador de atividades antes exclusivas do setor
püblico e que agora são objeto de permissão e concessão.

Nesse novo cenário, caberá ao Estado prornover a competitividade em
setores onde, antes, inexistia a concorrência entre agentes econômicos ou
onde a concorrência era imperfeita, dado o pequeno ntmero de prestadores
de serviços püblicos. A desregulamentação tern por objetivo aperfeicoar a
competitividade, sem substituir a iniciativa privada, corno acontecia no modelo
intervencionista.

Caberá ainda ao Estado garantir os direitos dos usuários e consumidores
dos servicos püblicos, fiscalizar a qualidade desses serviços e dirirnir conflitos
que possam surgir entre usuários e empresas concessionárias ou
permissionárias, ou entre essas e o poder concedente.

Em Minas Gerais, pretende-se criar apenas uma agenda reguladora para
todos os servicos, a ARSEMG, entidade de natureza autárquica, vinculada a
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral.

Caberá a Agencia regular e fiscalizar a prestação de serviços püblicos
delegados, controlar as tarifas, reprimir violação aos direitos dos usuários,
apurar infraçOes e aplicar as penahidades previstas na lei, entre outras
atribuiçoes.

Para cumprir tal finalidade, a agência será dotada de autonornia
administrativa e financeira e contará corn dirigentes técnicos nomeados pelo
Governador do Estado, que não serão demissIveis "ad nutum".

0 art. 38 contém impropriedade ao estabelecer a gratificação temporária de
10% da remuneração do Diretor-Geral. 0 correto é "vencimentos", porque a
remuneração â individual e variável conforrne o tempo de serviço do servidor
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e as atividades desenvolvidas no passado.
Consideramos que a gratificação temporária estabelecida para servidor

requisitado pela ARSEMG é desnecessária, razão pela qual apresentamos a
Emenda no 6 ao Substitutivo n o 1.

Para o atendimento das despesas decorrentes da aplicacao do disposto no
projeto, o Poder Executivo ficará autorizado a abrir crédito especial no valor
de R$ 572.861,70 (quinhentos e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e
urn reais e setenta centavos).

Como está sendo criada nova unidade orçamentária, é necessária a
abertura de crédito especial, cuja memória de cálculo demonstramos a seguir:

Repercussão Financeira da Criacäo da ARSEMG
Denominacã Quantida Valor (R$) I
odo Cargo 	 de
ou Funcão

Diretor-Geral 	 01	 6.000,00
Conselheiro 04 (1) 20.400,00

Diretor 	 05	 19.250,00
GratificacOes 	 10	 5.775,00
Temporárias
Recolhiment 	 2057,00

o 
Previdência

Total mensal 	 53.482,00
(1) - os quatro Conselheiros que não ocuparn o cargo de Diretor-Geral

recebem 85% de sua remuneração.
Total das despesas no ano

Despesas 	 Valor (R$)
Total mensal
	

53.482,00
131 salário 	 38.041,70

proporcional
Total do crédito 	 572.861,70

es
Fonte: SEPLAN-MG
OBS: os cálculos acirna levaram em consideracão o limite de 10

gratificacOes.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.715/98, no 10
turno, na forma do Substitutivo no i, da Comissão de Constituição e Justiça,
corn as Emendas n

os 1 a 4, da Comissão de Adrninistracâo Püblica e corn as

I
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Emendas n°s 6 e 7, que apresentamos a seguir e pela prejudicialidade da
Emenda n o 5 da Comissâo de Administraçao Püblica.

EMENDA NO 6 AO SUBSTITUTIVO N O 1
Suprima-se o § 10 do art. 38, passando o § 2 0 a parãgrafo Unico.

EMENDA No 7 AO SUBSTITUTIVO N O 1
D&-se ao art. 44 a seguinte redacâo:
"Art. 44 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao".
Sala das Comissöes, 30 de junho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - José Braga - Sebastião

Navarro Vieira - AntOnio Roberto - Marcos Helênjo (voto contrário).
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.763/98

Comissao de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentarja
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.763/98 altera
dispositivos da Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Pro-
Floresta.

A proposicao, que foi distribulda as comissOes competentes, não recebeu
parecer da Comissão de Constituiçao e Justiça, por força de requerimento
deferido pela Presidêncja da Casa. Quanto ao mérito, a Comissâo de PolItica
Agropecuaria e Agroindustrial emitiu parecer pela aprovaçäo da matéria.

Cabe agora a Comissào de Fiscalizacâo Financeira e Orcamentaria emitir o
parecer quanto aos aspectos orcamentários da proposiçao.

Fundamentacao
Como sat ientado anteriormente, o projeto promove modificaçOes na Lei

11.398/94, que dispOes sobre o Fundo Pró-Floresta. A principal delas é a
extensâo da aplicaçao dos recursos do PrO-Floresta a "programas similares
que vierem a ser criados, por recomendacao do Grupo Coordenador", nos
termos do projeto de lei. De imediato, os retornos decorrentes do
financiamentos do Prô-Floresta, ate o limite de R$20.000.000,00 (vinte
milhOes de reals) e ate o exerciclo fiscal de 2000, serão transferidos e
incorporados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural _FUNDERUR-.

Outra modificaçao refere-se aos itens que podem ser considerados como
investimento para efeito do financiamento, inctuindo-se o custo da terra que,
pela lei em vigor, está excluldo do financiamento. A amortizaçâo do principal,
que é mensal, passa, nos termos do projeto, a ser definida pelas
caracteristicas do empreendimento A taxa de juro é fixada em 12% (doze por
cento) ao ano e a comissão do agente financeiro, que pela lei é de ate 3%
(trés por cento), é fixada em 3%, igualando-se àquela normal mente cobrada
pelo Banco nos demais empreendimentos
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Ainda, pelo projeto de lei, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
assume a condiçâo de mandatário do Estado, para os fins previstos na Lei n°
11.398, de 1994. Finalmente, o Executivo revoga o inciso III do art. 30, que
inclula entre os recursos do Prô-Floresta os decorrentes do Contrato de
Empréstimo n 12.895-BR, firmado com o Banco Internacional para
ReconstrucãO e Desenvolvimento -BIRD. Apresentamos a Emenda n° 1, que
suprime tal condição, por duas razOes. Em primeiro lugar, não se trata,
evidentemente, de matéria contrária ao disposto na lei e no projeto de lei. Em
seguida, peto simples fato de os recursos do Contrato de Empréstimo n°
2.895 já se terem incorporado ao Fundo Pró-Floresta, näo ha razão para
dispor sobre a matéria na cláusula revogatôria. A Emenda n° 2 visa a corrigir
erro técnico de classificaçâo.

Portanto, as modificaçOes propostas ampliam o campo de aplicacão dos
recursos na area rural e abrem perspectiva para o financiamento de
programas similares. Nâo existem, assim, Obices orçamentários a aprovacão
do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.763/98, no 10

turno, com as Emendas no 1 e 2, desta Comissao.
EMENDA N o 1

Suprima-se, do art. 70, a expressão "em especial, o inciso III do art. 30 de
Lei no 11 .398, de 6 de janeiro de 1994".

EMENDA NO 2
Substitua-se, no § 31 do art. 31 da Lei n o 11 .398, de 6/11/94, a que se refere

o art. 20 do projeto a expressâo "n° 4061 13171041. 0001 4313 571" pela
expressâo 'n° 4061 13711041. 195 0001 4313 571".

Sala das ComissOes, 30 de junho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - Sebastiâo Navarro -

AntOnio Roberto - José Braga - Marcos Helênio.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 2.595/98

Mesa da Assembléia
Relatório

As ComissOes de PolItica Agropecuária e Agroindustrial e de Direitos
Humanos requerem seja enviado oflcio ao Diretor-Geral do Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA - solicitando o encaminhamento a esta Casa das
cOpias das notas fiscais das vacinas adquiridas pelo proprietário da Fazenda
Cedro, localizada no Municipio de Coromandel, no ano agrIcola de junho de
1996 a junho de 1997, que estariam, como de praxe, arquivadas naquela
autarquia.
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Apôs a sua publicaçao em 16/5/98, vem a matéria a Mesa da Assembléja
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
Por força do art. 62, XXXI, da Constituiçao do Estado, compete

privativamente ao Poder Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, incluidos os da administracao indireta.

Corn respeito a solicitaçao proposta no requerimento, ou seja, o pedido de
cOpias das notas fiscais das vacinas adquiridas pelo proprietário da Fazenda
Cedro, é de nosso entendimento que ele ultrapassa as atribuiçoes de
fiscalizaçao e controle conferidas a este Poder.

Conforrne dispoe o mencionado art. 62, compete privativamente a
Assembléja Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluidos os da adrninistraçao indireta. Como o proprietárjo das terras em
questâo e pessoa fisica que nâo gerencia dinheiro, bern ou valores püblicos,
consideramos ingerêncja desta Casa requerer ao IMA as referidas cOpias.

Ainda corn referenda ao proposto, ponderamos que, como a matéria não
está devidamente fundamentada, não podemos afirmar que haja finalidade
pUblica motivando o pedido da Comissão.

Conclusäo
Diante do aludido, opinamos pela rejeicão do Requerimento n° 2.595/98.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléja, 24 de junho de 1998.
Rorneu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Cleuber Carneiro -

Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Goncalves -
Dilzon Melo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 1998

ATAS

ATA DA 3872 REUNIAO ORDINARIA, EM 30/6/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Francisco Ramalho e Maria

Olivia
Surnário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 1 2 Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Oficio n o 10/98 (encarninha o Projeto de Lei n° 1.828/98),
do Procurador-Geral de Justiça - Oficlo - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentacão de Proposiçöes: Projetos de Lei n°s 1.829 a 1.831/98 -
Requerimentos n°s 2.639 a 2.653/98 - Comunicacöes: Comunicacöes dos
Deputados Alencar da Silveira Junior (2) e Paulo Schettino (3) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Durval Angelo, Gilmar
Machado, Ronaldo Vasconcellos e Adelmo Carneiro Leâo - 21 Parte (Ordem
do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscricöes - Palavras do Sr. Presidente -
Questöes de ordern; suspensão e reabertura da reunião; questão de ordem;
chamada para recomposicào do nUmero regimental; existência de "quorum"
para continuacäo dos trabaihos - 2 2 Fase: Discussão e Votação de
ProposicOes: Votação, em turno Unico, do Projeto de Lei n° 1.773/98;
designacão de relator; emissäo de parecer pelo relator; questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - lvo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Junior - Alvaro AntOnio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - Antonio Genaro - Antonio Julio -
AntOnio Roberto - 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 Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Joâo Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio
- Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
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Sebastião Costa - Sebastião Helvéclo - Sebastião Navarro Vieira - Tarcislo
Henriques - Toninho Zeitune - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

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

comparecimento registra a existència de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabathos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

ia Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6ria, nas funçOes de 20- Secretário,

procede a leitura da ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restriçoes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Raul Lima Neto, 1 1-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"Oficio no 10/98*
Belo Horizonte, 26 de junho de 1998.
Senhor Presidente,
Corn elevada honra, encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa

augusta Assembléia Legislativa, o anexo projeto de lei, que extingue
gratificacöes inerentes aos cargos dos Quadros dos Servicos Auxiliares do
Ministérlo PUblico, previstas na Lei no 11.181, de 10 de agosto de 1993.

O referido projeto, ao extinguir as gratificacoes que menciona, incorpora-as
ao vencimento básico, modificando os indices contidos na letra "d" e no fator
multiplicador que estabelece o padrâo de vencimento AOl, previstos no
Anexo II da Lei no 12.053, de 5 de janeiro de 1996.

Orienta-o feitos ocorridos em relacäo a quadros de pessoal no âmbito do
Poder Executivo, "exempli gratia", as extinçöes da Gratificaçao de Apoio ao
Executivo, instituIda pela Lei n o 10.364, de 27/12190, e da Gratificacào
Especial da Lei n o 9.529, de 29/12/87, incorporadas, respectivarnente, nos
termos do art. 11 da Lei n o 11.091, de 5/5/93, e do art. 40 da Lei no 11.728, de
30/12/94.

Fundarnenta-se a iniciativa na Constituicäo do Estado, art. 122, inciso I, e
na Lei Complementar no 34, de 12 de setembro de 1994, art. 2 0, inciso V, c/c
o art. 18, inciso VIII, objetivando fornecer a instituiçao estrutura organizacional
condizente corn a essencial participação na função jurisdicional, voltada a
defesa da ordem juridica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuals indisponivis.
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Assim, espera o Ministério PUblico, após verificado o interesse pUblico, a

juridicidade da proposta e a adequacáo aos ditames constitucionais e aos
cornandos legais que regem a matéria, a aprovacão do projeto de lei nos
moldes remetidos a essa colenda Casa Legislativa.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de real apreco e
distinta consideração.

Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça.
PROJETO DE LEI N o 1.828/98

Extingue gratificacães previstas na Lei no 11.181, de 10 de agosto de 1993,
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica extinta a Gratificacâo de Apoio ao Ministério PUbUco de que

trata o "caput" e o § 1 0 do art. 23 da Lei no 11.181, de 10 de agosto de 1993,
passando a correspondente parcela a integrar o vencimento básico.

§ 1 1 - A incorporação de que trata o "caput" deste artigo ocorrerá sem
aumento de despesa nem prejuizo para o servidor.

§ 21 - 0 valor do multiplicador de que trata o Anexo II da Lei n o 12.053, de 5
de janeiro de 1996, devido a incorporacào a que se refere o "caput" deste
artigo, passa a ser AOl - R$383,12, estando incluidos os reajustamentos
quadrimestrais e antecipacöes bimestrais concedidos ao servidor do
Ministério Püblico, nos termos do art. 2 0 da Lei no 11.115, de 16 de junho de
1993.

Art. 20 - Fica extinta a Gratificação Especial de que trata o § 2 1 do art. 23 da
Lei no 11.181, de 10 de agosto de 1993, instituIda pelo art. 4 0 da Lei no 9.529,
de 29 de dezembro de 1987, passando a correspondente parcela a integrar o
vencirnento básico.

§ 1 0 - A incorporaçâo de que trata o "caput" deste artigo ocorrerá sem
aumento de despesa nem prejuIzo para o servidor.

§ 20 - Os indices contidos na letra "d" do Anexo II da Lei no 12.053, de 5 de
janeiro de 1996, passam a ser os seguintes: MPSO4 - 4,9168,MPS03 -
6,3410, MPS02 - 9,2902, MPS01 - 12,3089.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, retroagindo seus
efeitos a 1 0 de maio de 1998.

Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administracão

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

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIO
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Do Sr. Fernando C. Borges, coordenador da convençao do Partido

Progressista Brasileiro - PPB -, agradecendo pela colaboraçao dos servidores
desta Casa envolvidos corn a realizaçao desse evento.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposicoes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicôes:
PROJETO DE LEI N O 1.829/98

Declara de utilidade püblica a Loja Maçonica Sete Trombetas de Jericó no
121, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica dectarada de utitidade püblica a Loja MaçOnica Sete

Trombetas de Jericô n o 121, corn sede no Municipio 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 Reuniöes, dejunho de 1998.
Wanderley Avila
Justificaçao: A Loja MaçOnica Sete Trombetas de Jericó n o 121 fol fundada

em 2/3/94. Tern como objetivos a luta pelos principios máximos da maconaria
- liberdade, igualdade, fraternidade - e pelo engrandecimento do Brash; o
aperfeicoarnento moral e intelectual da humanidade; o estreitamento dos
tacos de fraternidade existentes entre as familias dos irrnãos rnaçons e a
prática da filantropia.

De acordo corn a documentaçao anexa, a entidade preenche os requisitos
para ser declarada de utilidade pUblica, titulo que vai ajudá-la a conseguir
parceiros junto ao Governo do Estado para sua obra social.

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

PROJETO DE LEI N O 1.830/98
Declara de utilidade pUblica a Associacão Internacional de Caridades - AIC

Brash! - NCicjeo Calafate, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao Internacional de

Caridades - AIC Brasil - NUcleo Calafate, corn sede no MunicIpEo de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
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Sala das Reuniöes, 29 de junho de 1998.
João Leite
Justificacão: A Associação Internacional de Caridades - AIC Brasil - Nücleo

Calafate é urna sociedade civil de caráter beneficente; foi fundada em
11/10/66 e, desde então, tern prestado assistência material a pessoas
carentes de Belo Horizonte.

o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade püblica fortalecerá
o trabalho que vern sendo realizado, trazendo rnelhorias para toda a região.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
edo Trabaiho, para deliberaçäo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.831/98
Declara de utilidade püblica a Fundação Renato Azeredo, 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 Fundacão Renato Azeredo,

corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticacão.
Art. 30 - Revogarn-se as disposhçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 29 de junho de 1998.
João Leite
Justificacâo: A Fundacão Renato Azeredo é pessoa juridica de direito

privado, sern fins lucrativos, que tern por objetivos a prestacão de servicos de
extensão e pesquisa nas areas técnica, cientifica e administrativa, junto a
Orgãos püblicos e privados, nacionais ou estrangeiros; o aprirnoramento de
atividades nas diferentes areas de atuacao das pessoas jurIdicas instituidoras
e mantenedoras, prornovendo o treinamento e a capacitacão de pessoal em
função da especializacão profissional e da meihoria da qualidade no ãmbito
acadêrnico e empresarial; a promocão de cursos e semtnários para
capacitacão técnica da comunidade; o apoio ao desenvolvirnento tecnológico,
cientifico e cultural da população e o desenvolvirnento de pesquisas no
âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais.

0 reconhecimentO da entidade corno sendo de utilidade püblica fortalecerá
o trabaiho que vem sendo realizado, trazendo benefIcios a toda a populacão;
por isso, conto corn o apoio dos nobres pares a aprovacão deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberacão, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

REQUERIMENTOS
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 2.639/98, do Deputado Geraldo Rezende, solicjtando seja forrnujado

apelo ao Governador do Estado e ao CornandanteGeral da PMMG, cornvistas a que seja Iiberada viatura para o destacamento do Distrito deChaveslándja no Municipio de Santa VitOria.
NO 2.640/98, do Deputado Romeu Queiroz, Solicitando seja consignado nos

anais da Casa votos de congratulaçoes corn Os membros das PolIcias Civil e
Militar que menciona pela corajosa atuaçäo que tiverarn por ocasião do
seqüestro de Thais Cristina Oliveira Garnich.

NO 2.641/98, da Comissão de Direitos Hurnanos, solicitando seja formulado
apelo a Defensoria PUblica do Estado corn vistas a que seja dada atenço ao
caso do Sr. Alex Adriano Teixeira, que conforme denUncia apresentada a
Comissâo, foi condenado injustarnente por tráfico de drogas.

NO 2.642/98 da Cornissão de Direitos Hurnanos, solicitando seja forrnulado
apelo a Defensoria P(jblica do Estado corn vistas a que seja feito
acornpanharnento do caso do Sr. Edson Pereira da Silva, que, por ter sido
baleado por policiais rnilitares, ficou paraplegico e não tern condicoes de arcar
corn as despesas do tratarnento medico adequado.

NO 2.643/98, da Cornissâo de Direitos Humanos solicitancjo seja
encaminhada ao Coma ndanteGeraj da PMMG denüncia envolvendo Laerte
José da Silva, apresentada a essa Cornissâo para que se proceda a devida
apuracao dos fatos.

NO 2.644/98, da Corn:ssão de Direitos Hurnanos, solicitando sejaencaminhada ao ComandanteGeral da PMMG, para a devida apuração dos
fatos, denüncja apresentada a essa Comissäo pelo Sr. Alexandre Rodrigues
de Brito, que alega estar sendo arneacado e perseguido pelo policial rnilitar
Hélio Xavier Viernar.

NO 2.645/98 da Cornissâo de Direitos Hurnanos, solicitando seja
encarninhada ao Coma ndanteGeraj da PMMG, para as providênc:as
cabjveis denüncia apresentada a essa Cornissão pelo Sr. Hello LemosFelipe.

NO 2.646/98 da Cornisso de Direitos Hurnanos, solicitando seja forrnuladoapelo ao CorregedorGrg de Pollcia Civil do Estado corn vistas a apuraçao
de denUncia feita pelo Sr. Hélio Augusto Tarneirão, que alega estar sendo
vitima de perseguicao por parte de policiais civis.

NO 2.647/98, da Cornissão de Direitos Hurnanos, solicitando seja forrnulado
apelo ao Corregedor-Geral de PolIcia Civil do Estado corn vistas 6 apuração
de denCjricia feita pelo Sr. Ronaldo AntOnio Vasconcelos de Oliveira, que
alega estar sendo vltirna de perseguicao por parte de policiais civis.

NO 2.648/98, da Cornissão de Direitos Hurnanos, solicitando sejam

65
encaminhadas a Promotoria da Vara de ExecuçOes Criminais cópias de
cartas corn reivindicaçOes de presos condenados por tráfico de drogas e seja
designado urn Promotor para acompanhar os casos.

NO 2.649/98, da Comissão de Direitos Hurnanos, solicitando seja formulado
apelo a Promotoria da Vara de Execucöes Criminais corn vistas ao
acompanharnento do caso do Sr. José Vieira, detento na Penitenciária Dr.
Nelson Hungria, o qual, solicita tratamento medico especifico para sua
doenca.

NO 2.650/98, da Comissâo de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo 10 Prornotoria de Justica corn vistas ao acompanhamento do caso
do Sr. VinIcius Cesário dos Santos, detento na Delegacia de Furtos e
Roubos, o qual alega estar sendo vitima de maus tratos.

NO 2.651/98, da Comissâo de Direitos Hurnanos, solicitando seja formulado
apelo ao conseiho Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente corn
vistas a apuraçäo de denüncias de irregularidades praticadas contra menores
no Municiplo de Candeias.

NO 2.652/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Seguranca PUblica corn vistas a apuracão de denUncia
feita pelo Sr. Adebaldino Teixeira Chaves, que alega estar sendo arneaçado
de morte pelo Sr. José Martins de Almeida.

NO 2.653/98, da Comissào de Direitos Hurnanos, solicitando seja formulado
apelo a Policia Rodoviária Federal corn vistas a apuração de denüncia feita
pelo Sr. Moacir Pereira Coimbra, que alega ter sido espancado por policiais
rodoviários federais durante manifestação popular. (- Distribuldos a Comissão
de Direitos Hurnanos.)

ComunicaçOes
- São tambérn encaminhadas a Mesa comunicacöes dos Deputados

Alencar da Silveira JUnior (2) e Paulo Schettino (3).
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, rneus

senhores, rninhas senhoras, perdoern-me a insisténcia ern investir contra a
paciência de V. Exas. ao usar esta tribuna de forma tao assldua. E que a
considero palanque do Deputado, onde o Poder parlamentar tern que ser
exercido.

Chegando desanimado do nosso interior do Estado, percebemos que em
tantos lugares ainda existe o sistema de coronelismo, existe o sisterna de
cornpra de votos, existe o sistema em que a população é totalmente
subserviente ao lider da comunidade, da associação, ao candidato. E tao
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séria a situação que nós pasmamos e clamamos: "Meu Deus, tern solução o
nosso Pals?" E percebemos tambérn que, as vezes, pessoas boas acham
que nâo ha rnais solucäo, que o negócio e manter o sistema corno está.

Esse é o Brash. Não muda nunca, rnesmo sabendo que essa fôrrna é
deformada porque a pessoa eleita não tern representatividade já que o voto é
comprado. 0 pior é que existem aqueles que não podem ser justificados,
porque existem aqueles que são e devern ser justificados porque são
deformados pela förma, ou seja, a forma assume a forma da fôrma. Mas
existern aqueles que são a fôrma, razão peta qual o nosso Estado precisa de
urgente mudança. A nossa RepUblica precisa ser reciclada.

Meus senhores, sei que muitos desses chefes do povo que negociam votos,
que traern, vivem e sobrevivern da politica.

E a hora em que aquele dá mais ponto. Essa fôrma tern que ser mudada e
pode ser mudada. Ela muda quando aqueles que fazem parte da liderança
deste Estado, deste Pals, desta Naçao se levantam e dizem: "basta"! Tivemos
que romper agora corn pessoas que sempre tivernos na rnais alta estima, ao
observar que éramos negligenciados depois de investir tanto naquela região,
que éramos procurados para rixa, ou instigados a isso, porque ja não
interessávamos; porque agora o Norte de Minas, especialmente, tern muitos
compradores de votos. Ora, isso não e pela cornpetição, porque, se temos fé,
vencemos mesmo competindo a pé corn aqueles que vêm a cavalo. Isso
aconteceu certa feita quando Elias correu mais que os cavalos de Acabe. Mas
vem uma reforrna. A reforma vern quando o coracão do hornem quer mudar,
porque o homern é deforrnado pela fôrma, rnas e tarnbém membro da fôrma,
reconhece e quer mudar. Quando reconhecemos e querernos mudar, existe a
acao daquele que pode transformar a água em vinho e pode transformar o
hornem, que é a Palavra, o Verbo que se fez came e viveu entre nos, Jesus
Cristo. Senhores, nesse reino de coronelismo do interior de nosso Estado,
existern pessoas rnás. Municipios são irnpedidos de progredir porque o ódio
instiga a destruição. A disputa no coracão do homern que é mau, que é
pervertido, leva a destruir a obra que outros fazern. E, quando aqueles
assumem, fazem o mesmo: embargam projetos. Forrnaram verdadeiras
quadrilhas, verdadeiras fôrmas no sistema republicano. A RepUblica precisa
ser repensada. S. Exa., o Governador do Estado, por exemplo, nesse
momento precisa ficar alerta, porque as aparências enganarn. Creio que S.
Exa. é urn homem born, mas aqueles que o assessorarn não sO não
percebem isso, corno fazem isso. Urn Prefeito declarou: "E assim que o
Governador faz, sim: Você vai votar no Prefeito tal; vai votar no candidato tal,
tal, tal. Ex-Secret rios, Secretãrios".
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Trés Vereadores de Buritis me disseram, e disseram corn orguiho, na

Câmara: "Nôs fomos charnados, e urn candidato a Deputado ofereceu
R$10.000,00 a cada urn, fora as despesas corn a campanha, e nós
recusamos, corn honra, corn dignidade. E achamos que ele caiu para nós a
partir dali". 0 Vereador Ursulino, que nos levou all, na Câmara, e o Presidente
da Cârnara, José Divino, denunciaram isso. Isso é urn orguiho para o nosso
Estado, é urna mudanca, é o homern levantando-se contra urna fôrma que
deforma, porque a fôrma que assirn age deforma aqueles que são forrnados
por essa fOrrna, que são os politicos, os Deputados, nOs. Fomos eleitos por
Deus e pelo povo para a condição de representantes desta nacão, deste
Estado de Minas Gerais, uma nacão de rnineiros. Somos solucOes corn
projetos. Esta Casa é muito importante e o são todos os Deputados. Projetos
como o do nosso companheiro, Deputado Paulo Piau, hoje estão ern
processo de discussão, e ja sabemos que o espIrito do cooperativismo toma
conta da Assembléla. GlOria a Deus por isso, porque, na verdade,
cooperativisrnO é a solução, nào é uma alternativa, não, porque é o lucro
dividido em partes iguais. E o trabalhador tendo o fruto do seu trabalho. Hoje
nOs ternos o PROJER, por exernplo, que está al, do Presidente, so que nunca
foi executado pela dificuldade que eles colocarn. Por esse projeto, pequenas
indüstrias podern ser irnplantadas onde 20 farnilias trabalham, e o lucro é
dividido em partes iguais; a economia e distribuida pela mao do povo. Acaba
esse paradigma de iniqüidade que é o salário minimo, a exploracäo do
homem pelo homem. lsso, pelos pés não serem as mâos e pelos ouvidos não
serem os olhos não significa que não são membros do corpo. Essas não são
palavras de Marx, são palavras do doutor Paulo de Tarso, São Paulo, urn dos
maiores filósofos, pensadores e santos da época romana na face da Terra, da
época cristä.

Para terminar, Srs. Deputados, rnostrando o valor desta Casa, quero
parabenizar a CPI, da qual tive a honra de ser urn dos componentes
humildes, na pessoa de seu Presidente e relator, a qual concluiu, corn glOria
para esta Casa e para esta Cornissão, as investigaçöes. Tramita, e está na
pauta de hoje, na Cornissão, urn projeto de muita importância nesta Casa,
que dispOe sobre a proibicão de desmatarnento de cerrados para fins de
carvoejamento. Srs. Deputados, a histôria não nos julgará, talvez porque
apressaremos a destruicão do nosso planeta se continuarmoS agindo assim,
irracionalmente, pois essas arvorezinhas dos cerrados são importantes para a
manutenção de 213 das águas dos nossos rios.

As ãguas estão sempre saindo, minando nossos grandes e lindos rios dos
cerrados, que estão sendo destruidos para fins de carvoejamento. A indUstria
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do carvão tornou-se uma mafia do carvão. Precisamos estabelecer uma CPI
sobre o carvão. Foram cometidos crimes hediondos contra a humanidade,
contra o meio ambiente, contra o planeta. E a natureza retribui e vinga-se. Os
rios estão mais secos, o volume de água está bern menor.

Sr. Presidente, contamos corn esta Casa para ajudar o nosso Estado, o
nosso povo, para vermos esse projeto aprovado e sancionado e, quem sabe,
S. Exa. não faca como das outras vezes e vete projetos importantes de
iniciativa do Poder maior, do Legislativo do nosso Estado.

Agradecemos aos cornpanheiros Deputados que conosco enfrentam essa
batalha para a reeleição. A minha vida está nas mãos de Deus. Se for
reeleito, gloria a Deus, marcharel nurna carreira polItica. Se não for, gloria a
Deus também, estarei livre e torcendo por cada urn dos senhores
cornpanheiros Deputados. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, demais pessoas presentes; ocupamos a tribuna para denunciar
mais uma violéncia e urn arbitrio da outrora garbosa Poilcia Militar do Estado
de Minas Gerais. Ontem estivernos em Uberlândia e, em contato corn a
Pastoral Rural e corn o Bispo da Diocese, D. José Alberto Moura, fomos
informados de rnais uma violência acontecida no Ultimo dia 25, naquela
cidade.

Aconteceria Ia urna audiência pUblica, promovida pela Assembléia
Legislativa, sobre a questao do conflito agrário no Triãngulo. Para isso, fol
cedida a sede do Sindicato Patronal dos Proprietários Rurais, no Parque de
Exposiçöes. A Assembléia Legislativa encarninhou os convites de praxe aos
proprietários, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ao Movimento dos
Sern-Terra, a outros movimentos que lutam pela terra na regiäo, a Diocese de
Uberlândia, através de sua Pastoral Rural. Os trabalhadores rurais, ao
chegarem ao local da audiência pUblica, foram impedidos de entrar por tropa
de choque dos prôprios proprietários rurais, que estão dando sentido
ideolôgico a questão da reforma agrária no Triângulo, mostrando como essas
elites decadentes não são contra a reforma agrária, e, sim, contra a própria
dernocracia. A polIcia, chamada para dirirnir o conflito, posicionou-se
clararnente, somando-se a tropa de choque dos jagunços dos proprietários
rurais; ate urna mulher no sétimo més de gravidez foi agredida e continua
internada. 0 Frei Rodrigo Arnedèe Peret também sofreu violenta agressäo, e
os trabalhadores que foram presos, juntamente corn outro agente da Pastoral,
alérn de serern agredidos violentamente, tiveram que se despir totalmente
dentro da viatjra, como se fossem crirninosos violentos.

O que lamentarnoS nisso tudo? A postura da policia. Ontem, estive em
Uberlândia levando urn protesto da Bancada do PT, e os DeputadOS Gilmar
Machado e Adelmo CarneirO Leão estavam Ia. 0 primeiro recebeu empurrôeS
da policia. Fui para registrar o protesto da Bancada e recebi do Comandante
Regional, o Cel. Antoninho, a certeza de que a apuracâo será feita. Inclusive,
na prôpria quinta-feira, ele instaurou urna sindicância para apurar as

responsabilidades.O mais larnentáVel disso tudo foi o desresPeito a Assembléia LegislatiVa. A
ComiSSãO de AgrOPecUária não poderia ter concordado em entrar no sindicato
patronal, uma vez que as trabalhadOreS rurais tinham sido impedidos. Eles
eram convidadoS da audiência pUblica.

Estou encaminhando, também, urn expediente ao Corregedor desta Casa,
para que apure as fatos, porque uma parte da audiência pUblica se realizou
no Sindicato, e outra, na Câmara Municipal, dada a conflito instaurado. Mas
ela não poderia ter sido realizada em hipOtese alguma.

Gostaria de ler a nota do Bispo D. José Alberta Moura, em norne da
Diocese; é uma nota firme, que esclarece bern as fatas. (- Lé:)

"Frente a violéncia que tern ocorrido em Uberlândia e região, inclusive corn
agressão por parte de alguns membros da Policia Militar de Minas Gerais,
reiterada no dia 25, deste no Camaru, contra nossos agentes da Pastoral
Rural, membros do MST e MLST e urna senhora gravida, temos a manifestar
nosso repüdio a ação e perseguicäa de alguns membros da referida policia e
algurn membro do Sindicato Rural, tendo em vista o seguinte:

1- A Assernbléia Legislativa do Estada de Minas Gerais foi desreSPeitada
por não ter podido realizar sua audiênCia pUblica no Camaru, pois agentes de
nossa Pastoral Rural e rnembros do MST e MLST foram oficialrneflte
convidados para a audiênCia e rechacadOS pela diretoria do Sindicato Rural (a
pasta corn as papéis da palestra que o Frei Rodrigo usaria Ihe foi tomada e,
ate o mornento, não Ihe foi devolvida). 0 Frei Rodrigo foi empurrado por urn
militar e levado para perto de produtoreS rurais, que bateram nele
covardernente, sendo que ele queria defender urna rnulher grávida de sete
meses, que estava sendo agredida, ate na barriga, por rnilitareS.

2- 0 Frei Rodrigo recebeu soco de urn produtor rural, tendo produzido
hematorna na sua cabeca, constatado por exame de corpo de delito". 0 rnais
grave é que as soldados que segurararn a Frei Rodrigo, para que ele fosse
covardemente agredido pelos crirninoSos que se dizem produtores rurais,
sairarn livrernente, sern que nada Ihes tivesse acontecido.

"3- Nosso agente Marcelo foi preso, juntamente corn rnernbras do MST e do
MLST, por defendê-lOS, urna vez que estavarn irritados corn a agressão da
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policia a mulher referida e tambérn corn a agressao ao Frei Rodrigo. A mulher
ficou corn dente quebrado, boca inchada e hernatorna na cabeça. 0
Cornandante, Ten.-Cel. Paiva, ordenara a prisâo deles e nâo quis liberá-los
mesmo quando seu superior, Cel. Antoninho, mandou faze-b".

Isso é grave. Estarnos vendo que a policia age corn parcialidade. Essas são
palavras do Bispo, desrespeito ate a hierarquia.

O coronel não foi obedecido quando deu ordem ao tenente-coronel para
que os presos vobtassern ao fugar da rnanifestaçao. lsso e grave, é urn
enorrne desrespeito. Hoje, no Triângulo, a PolIcia Militar se instalou em
defesa dos fazendejros. E larnentável.

"4 - Ha perseguiçào de alguns policiais militares ern relação a nossos
agentes da Pastoral P01 eles terem denunciado suas acães erradas a seus
superiores, confirmadas em sindicância interna da Policia Militar.

5 - Os referidos presos foram hurnilhados moralrnente pela PoIIcia Militar,
tendo que tirar totairnente a roupa e ficar agachados diante debes.

Diante disso, cornpreendemos que a ordem deve ser estabelecida, mas
corn a defesa do cidadão, e, näo, corn agressäo a ele. Não podemos jamais
confundir debate e pleiteamento de rnelhor vida corn interpretaçao de
baderna. Nossos agentes de pastoral e todos nOs, corno Igreja, devemos lutar
pela cidadanja de todos.

O poder näo pode ser usado para o esrnagarnento de quern nâo tern vez.
Ternos que lutar pela justiça e pela dignidade hurnana, rnesrno denunciando o
poder utilizado para rnassacrar o rnais fraco.

Uberlàndia, 27 de junho de 1998.
D. José Alberto Moura, Bispo Diocesano de Uberlândia."
Ontem, no cornando, tivernos a convicçäo de que o Cel. Antoninho levará a

sindicâncja ate o final. Assurniu o cornpromisso de apurar as
responsabilidades Os envolvidos ja estâo sendo ouvidos. Esperarnos que se
apure tarnbérn a responsabjlicjaçje do tenente-coronel, e, não, apenas dos
praças que, rnuitas vezes, sào dirigidos por seus oficiais. Esperamos que
haja, tambéni, a puniçâo do tenente-coronel, que se tern mostrado cada vez
rnais parcial, venal e comprometido corn os latifUndiários do Triãngulo.

A nossa solidariedade também ao Deputado Gilrnar Machado, que fol
agredido, e aos trabalhadores rurais. Ternos a esperança de que essa nota
da Diocese sirva para responsabilizar os envolvidos e não permitir que esse
fato caia no esquecimento. Muito obrigado. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilma Machado.
O Deputado Gilrnar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, presentes nas galerias, irnprensa, ocupo a tribuna nesta tarde

71
para abordar urn tema. Porém, antes de entrar nesse tema, gostaria de fazer
mencäo ao pronunciarnento feito pebo Deputado Durval Angelo. Eu e o
Deputado Adelmo Carneiro Leão estivernos em Uberlândia, juntamente corn a
Cornissão de Agropecuária, para a realização de audléncia pUblica. Sr.
Presidente e Srs. Deputados, a Assembléia Legislativa tern que tornar urna
posição corn relação a esse fato. 0 sindicato ernprestou o salão para que a
Assembléia pudesse realizar all a sua atividade. A partir das 14 horas,
quando a Assernbléia Legislativa chegou all, representada pela Cornissào de
Agropecuária, aquele espaco era da Assembléia. Todos podern participar de
audiência pUblica, corno está acontecendo aqui, rnas, infelizrnente, em sete
anos e rneio Clue estou nesta Casa, pela prirneira vez não permitern a
realizacao de uma audiência püblica. Isso é rnuito grave. Se a Assernbléia
não tomar uma posicão corn relacão a esse fato, correremos o risco de, ao
realizarmos uma audléncia piiblica em deterrninado local, entidades estarern
definindo quern entra e quern não entra. Acho isso urn absurdo, urn atentado,
inclusive porque fere o Regirnento lnterno da Assernbléia Legislativa. Eu
pediria ao ilustre Presidente, e tenho a certeza de que a Assembléia
Legislativa tomará urna providência corn relacâo a esse fato.

Em segundo lugar, estarernos acompanhando a sindicäncia aberta na
Poilcia Militar, porque estranhamos o fato de que, nurn confronto em que ha
urn choque entre fazendeiros e trabaihadores rurais sern terra, so exista
prisão de urn lado. Tarnbém charnamos a atencão para a agressão sofrida
pebo Frei Rodrigo, quando os trabalhadores partirarn para o enfrentamento, o
que aconteceu dos dois lados. Os fazendeiros estavam exaltados, deram
pancadas, assim como o fizeram alguns trabalhadores. Mas os fazendeiros
continuaram tendo a proteçao da Policia, enquanto os trabaihadores foram
presos. Onde estamos? Por que os dois lados não são levados em
consideração? Isso näo ocorreu. Eu estava Ia, o Deputado Adelrno tarnbérn.
A TV Integraçao de Uberlândia e o Canal Da Gente, de Uberlãndia, revelarn,
através de irnagens claras, o Frei Rodrigo sendo levado para o portão para
que os fazendeiros pudessern bater nele. Isso é rnuito grave, e as irnagens
são muito claras. Requisitamos as fitas para que, depois, ninguérn pudesse
alterar os acontecimentos. Queremos o firn da violéncia, pois não é dessa
forma que resolveremos o problerna. Os trabalhadores rurais sO foram ao
Sindicato devido ao convite feito pela Assernbtéia Legislativa, porque, se a
Assembléla Legislativa tivesse escolhido urn outro local, como a Câmara
Municipal, corno a Universidade Federal de Uberlândia ou outro ôrgão, não
terlamos tido esse problerna. Mas quern definiu o local foi a Assernbléia, e,
portanto, ela tern responsabilidade nisso. Varnos exigir e cobrar urna
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providência da Assembléia corn relacâo ao ocorrido. Os trabalhadores
compareceram devido a urn convite assinado pelo 1 0-Secret6rio desta Casa,
Deputado Elmo Braz. Eles Ia chegaram corn urn convite, näo foram tentar
criar qualquer tipo de confronto. E como eles fazem, em qualquer lugar deste
Estado, quando a Assernbléia os convida, comparecem ao debate. E é a
primeira vez que são impedidos de participar de uma atividade. Esperamos
que a Assernbléia Legislativa se posicione claramente corn relação a esse
fato.

0 tema que vim abordar, nesta tarde, nesta tribuna, refere-se aos
servidores pUblicos. E al muita gente fala: mas de novo esse assunto de
servidor püblico. Estou novamente abordando a questão do servidor püblico
porque o Governo do Estado continua a desrespeitar Os trabaihadores
püblicos. 0 Governo Federal, não you entrar no rnérito da questäo, se devido
a campanha eleitoral, a reeleição de Fernando Henrique, o fato é que
concederá aumento aos seus servidores, pois a justica assirn o definiu. 0
Governo Federal anunciou o reajuste para Os servidores. Primeiro, Fernando
Henrique disse que näo tinha dinheiro, que não existia dinheiro na Uniäo, e,
se fosse dado algum reajuste, o real estaria comprornetido, haveria mudanca
no câmbio, mudanca da sistemática, uma série de coisas. 0 interessante é
que sairá o reajuste agora, e o Fernando Henrique disse que não tern
problerna, não vai mexer no câmbio, o dinheiro que näo existia apareceu. Que
milagre e esse? 0 que aconteceu do inicio do ano para cá, quando não tinha
dinheiro ate o mês passado e, agora, tern? 0 que aconteceu que o real não
mais está sendo arneacado corn o reajuste dos servidores? Presidente,
vamos parar de brincar corn o povo brasileiro, vamos parar de rnentir, de
enganar as pessoas. Dinheiro existe, 0 problerna é a vontade de agir. 0 que
está sendo feito agora é porque o Presidente estava mat nas pesquisas e,
tentando reverter essa situacão, concede esse reajuste. E quanto ao Governo
do Estado? Fez o rnesmo discurso do Governo Federal, rnas, ate agora, näo
quer dar nenhurn reajuste para os servidores. Está esperando a situacão se
agravar ainda rnais. Está esperando que os servidores entrem em greve no
dia 18deagosto.

Gostarlarnos de deixar aqui denunciado que, se ocorrer uma greve, a
responsabilidade é do Governo, porque o Governo Federal estã concedendo
reajustes, e, infelizmente, o Governo do Estado, ate agora, nâo se
rnanifestou. Al o pessoal diz que vern uma reforrna administrativa, mas houve
uma agora que foi sancionada. Tudo bern, vamos então a reforrna
adrninistrativa que foi votada. Eta diz, textualmente: "Todos os servidores
pUblicos, tr.to da União quanto dos Estados e dos municIpios, tern direito a
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urn reajuste durante o ano". Qual foi esse reajuste? 0 GovernadOr ira esperar
para ver qual é a posicãO dos servidoreS corn relacão as eleicöeS para depois
posicionar-Se corn relacão ao reajuste? Essa é uma posicão de GovernadOr
de Estado? lsso é urna vergonha. E urn absurdO o Governador do Estado
querer utilizar-se dos trabalhadOres püblicoS deste Estado, que tantos
servicOS prestarn. Este Estado ainda não fol para o buracO porqUe 

Os

servidoreS püblicoS estão Ia na saUde, estãO na educacão, no DER e em
outros orgáos do Estado, segurando a situacão. EntendemOs que é preciSO
que o GovernadOr do Estado se assente corn os servidoreS póblicOS para
negociar, porque essa conversa de que não tern dinheiro é balela, é conversa
fiada desse GovernO. Os recursos existern. 0 problema é ele ter vontade para
resolver a questãO. Nós, juntarnente corn Os servidoreS, continuarernOs
cobrandO, sirn, GovernadOr. Podern charnar-me de corporatiVo, podern falar o
que quiserem, mas continuaremos discutindo, sirn, porque os servidoreS
pUblicos são uma categoria de fundamental importâflcia, pots eles prestam
servicOs ao conjuntO da populacãO. Eles o fazern rnuito bern, apesar do
desresPeito corn que o Governo os trata.

Para encerrar, ternos aqul a Proposta de Emenda a Constituicão n o 54, que

votarernOS ainda esta semana, que trata exatarnente dessa questãO de o
Governador estar pegando os funciOnáriOS püblicos. Quern está aqui e não é
funciOflário püblico sabe o que o GovernadOr está fazendo. Estão aqui
dirigenteS de cooperatiVas e de outras entidades, dirigenteS sindicaiS, que
sabem que o servidor sindicaliZase e autoriZa o descOnto em folha, rnas o
GovernadOr faz o descontO e não repassa o dinheirO para o sindicatO. 0
sindicato fica dois ou três rneses sem recursos para pagar a sede e 

Os seus

funciOnários e para prestar assistência aos sindicaliZados. VocêS que me
vêem, sabiam que o Governador Eduardo Azeredo está fazendo issO? Trata-
se de apropriacãO indébita. Se fosse qualquer outra entidade que estivesse
fazendO isso, dana cadeia. lnfelizmeflte, em Minas Gerais, a justica não faz
nada contra o GovernadOr do Estado. Ela já foi acionada pelos servidoreS, e,

Ei ate agora, nenhuma posicãO foi tornada. Mas a Assembléta Legislativa tornará
urna posicão, votando urna emenda a Constituicão. Infelizrnente, para quern
tern urn GovernO corn urn SecretáriO da Fazenda corno o João Heraldo, so
mesmO corn a impOsicãO da COnstituicãO... Tern de estar escrito, claramente,

tern de devolVer o
que ele descontOu o dinheiro e agora tern de pagar. Ele 
dinheirO que não pertence ao Estado rnas, sirn, ao servidor. Portanto,
votarernoS essa emenda nesta semana ainda, para garantirrnOs ao sindicatO
a sua sobrevivência corn o dinheirO que é seu e dos servidoreS, para que ele
possa desenvOlVer a sua politica sindical.
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Alérn dessa, ha uma outra emenda, do Deputado José Bonifácjo, a qual
apresentamos urn substitutivo, propondo que se assegure a todos, como está
na lei aprovada da reforma administrativa, o direito a uma data-base, e que a
Governo discuta corn os representantes dos servidores e abra as contas.
Esperarnos votar essa emenda também, ainda esta semana, para que
possarnos ter urn tratamento diferenciado.

Para concluir, Sr. Presiderite, Srs. Deputados, esperarnos que a
Governador Eduardo Azeredo pare de enrolar e enganar os servidores e que
estabeleça urna negociação séria, para que possamos, de fato, ter a reajuste
dos salários, corno corneçou a acontecer em nivel nacional. Qual será a
posição de Minas Gerais corn relação ao aumento dos servidores püblicos? 0
Governador Eduardo Azeredo poderia copiar essa atitude, porque ele copia
tudo de ruim do Governo Federal. Agora que a justiça mandou dar 0 reajuste
là, ele deveria copiar o fato aqui em Minas Gerais e tambérn conceder o
reajuste. Assim, a Governador poderia valorizar pelo menos urna parte de seu
Governo, nos ültimos meses, no apagar das luzes, dando esse reajuste. Na
verdade, quem vai pagar o restante depois não será ele rnesmo, porque nào
ganhara as eleiçoes neste ano. Ele diminuiria urn pouco todo o sofrimento que
está causando, não sO aos servidores, mas tambérn a todos os seus
familiares. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
o Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pessoas presentes nas galerias desta Casa, membros da
imprensa e assessoria, participei ontem, em Brasilia, da convenção nacional
do meu partido, o Partido Liberal - PL -, não sO corno Presidente da seção de
Minas Gerais desse partido, rnas, também, como rnernbro do diretOrio
riacional para exercer o meu direito e o meu dever de votar nos destinos do
Pals, por meio da participaçao do Partido Liberal. Alérn do mais, tive a
oportunidade de, por pracuração, representar outros companheiros, tarnbém
convencionais que não puderarn ir e que me solicitaram, por escrito, que as
representasse.

Gostaria de comunicar a esta Casa e aos telespectadores do Canal 11 que
O PL nacional, em urna convençào festiva, do ponto de vista formal e
institucional, dá seu apoio a candidatura Ciro Gornes, ex-Ministro da Fazenda
do Governo Itamar Franco. Havia 92 canvencjonais, dos 104 possIveis; todos
votaram na pré-candidatura de Ciro Gomes, nosso candidato a Presidéncia
da Repüblica, na possibilidade, na tentativa de ocupar a terceira via, nasucessão nacional.

0 Dr. Ciro Gornes 16 esteve, fez seu pronuncjarnento de maneira categOrica
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e firme, em flagrante oposico ao atual Governo. Nosso candidato là esteve
corn nümeroS e informacöeS para serem analisados, debatidos e conferidos,
se fosse o caso, por todas as pessoas que là estivessem presentes. 0 Dr.
Ciro Games vai levar essa pregacão a todo o Brasil. Ele trouxe nmeros
assustadares e preocupantes. A divida externa, por exemplo, multiplicou-Se
em dez vezes depois que o Ciro Gomes deixou o Ministério da Fazenda, em
dezembro de 1994, quando terminou a Governo Itarnar Franca. Não havia
comecado ainda a desgoverna do Prof. Cardoso. São nürneros para análise e
conhecirnenta da sociedade brasileira, que, a partir da semana que vem, dia 6
de julho, vai assistir a campanha eleitoral e poderá escolher a methor
candidato para o nosso Pals.

Quero deixar clara que essa posicão do PL, que defende a liberalismo
social, não està longe do ponta de vista do pensamenta politico do Partido
Popular Socialista - PPS -, que defende a socialisrno, sirn, mas urn socialismo
moderno, em que as questöes sociais tenham preferência e predomlniO, não
senda esquecidas, coma a foram, no Governo atual do Prof. Cardoso. E
importante saber que a liberalismo social, a doutrina do nosso partido, é muito
diferente do neoliberalismo que é hoje empregado pelo Governo atual.
Inclusive, corn desernprego.

Gostaria ainda, de lembrar urn dada interessante para a reflexâo dos Srs.
DeputadoS, das Sras. DeputadaS e das pessoas que me ouvern e que me
vêem. Na Regiäo Metropolitafla de Bela Horizonte, hoje, ha rnais de 300 mu
desempregados, repito para conferir, rnais de 300 mil desempregadoS, ou
seja, mais de 15% da populacãa econarnicarnente ativa está desempregada
aqui na Região Metropolitafla de Belo Horizonte. Trata-se de urn exemplo
quase local, regional. Por que issa? E par causa da politica nefasta do
Governo Federal de prestigiar a rnäo-de-obra do estrangeiro, de prestugiar as
paises estrangeirOS, de submeter a nosso Pals ao estrangeiro e ao capital
estrangeiro. E irnpartante que a capital estrangeira venha e part icipe da
economia nacional, rnas não da maneira corno está acontecenda,
carnandanda a nossa economia e gerando desemprego em nosso Pals.

0 Deputada Anderson Adauta (Em aparte) - Deputada Ronaldo
VasconcelloS, quero parabenizar V. Exa. par seu pronunciarnentO. Gostaria,
ainda, de parabenizar a Partida Liberal pela posiçãa que vem assumindo no

. processa eleitoral. Na verdade, é importante a sociedade saber que existem
preocupados corn a ingerência do capitalpartidos politicos realmente 

internacianal, que vern ditanda normas em nosso Pals. Todos sabemoS que a
dinheiro já tern forca natural em qualquer pracesso. Entretanto, é fundamental

a de trabalho. 0 que percebemos naque haja equilibria entre a capital e a farç 
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atual politica econômica praticada pelo Governo do Sr. Fernando Henrique
corn o auxillo do PFL é que eles nâo estâo preocupados corn esse equilIbrio,
tao necessário para o desenvolvimento da Naçao. Des privilegiarn, em
excesso, o capital, principalmente o internacional, deixando de valorizar a
força de trabalho.

Venho acompanhando e apurando as posicöes tomadas pelo PL em
relaçao a esse tema. E importante que Minas Gerais saiba que nosso
Presidente Fernando Henrique Cardoso trabalhou para que tivéssemos
eleiçâo plebiscitaria. De urn lado, ele; do outro lado, Lula. Não deveria haver
outra alternativa para o eleitor. E püblico e notório o esforço que o Presidente
Fernando Henrique fez para evitar que o PMDB tivesse candidato prOprio a
Presidência da Reptibtica. Mas nós conseguimos reverter, em parte, as acöes
praticadas por FHC. Não vamos ter candidato. Em contrapartida, oficialmente,
ele nao terá a chancela do PMDB. Da mesma forma que ele tentou tirar o
PMDB do páreo, desmoralizou Paulo Maluf, a fim de que o PPB não tivesse
candidato. Agora, vejo corn bons olhos as articulaçoes do Partido Liberal, no
intuito de apoiar qualquer outro candidato, menos o Sr. Fernando Henrique.
Acompanho, também, atentamente, as articulaçöes do PTB, que, assim corno
o PMDB e o PL, terá coeréncia e respeitará a sua histOria politica, e 0 seu
passado.

Coricluindo, Sr. Deputado, quero parabenizá-lo pelo brilhante
pronunciamento e por estar mostrando a sociedade mineira a posiçào do PL,
que se assemelha a do PMDB, no sentido de unir o maior nUmero de partidos
politicos para combater essa politica neoliberal do Fernando Henrique, do
PFL e do PSDB.

o Deputado Ronaldo Vasconcellos - Agradeço o aparte do ilustre Deputado
Anderson Adauto. Continuando minhas palavras, quero dizer que a
convenção do PMDB, realizada domingo, também acabou sendo boa para o
candidato Ciro Gomes, porque boa parte do tempo de televisão disponIvel
para o PMDB, cerca de 45 segundos, vai para o candidato Ciro Gomes, que
precisa desse tempo. Quero lembrar que ontem, em nossa convençäo,
compareceu o Presidente do PMDB, Deputado Paes de Andrade,
consagrado, aplaudido corn muito entusiasmo pelos liberais do Brasil inteiro,
por sua coragem cIvica na conduçâo do processo sucessOrio em seu partido,
o PMDB, partido do Deputado Anderson Adauto.

o Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Quero agradecer e parabenizar os
Deputados Ronaldo Vasconcellos e Anderson Adauto pela reflexão que está
sendo feita em relação a politica conduzida pelo lmperador Fernando
Henrique I. Pode ate ser que, em função do tempo de que ele disporá na

77

televisão e por suas articulacoeS não confessáVeiS, afastando seus possiveis
maiores concorrentes a PresidênCia da RepübliCa, ele tenha êxito. Mas, se
isso, infelizmente, vier a acontecer, não será da forma como ele imagina.

0 nosso partido, PSN, tern corno proposta - e por isso é importante esse
debate - que o trabaiho tenha primazia sobre o capital. 0 homem, o ser
humano, vale mais do que as coisas. Mas näo apenaS numa visão
corporativista. Estamos imaginando uma visâo mais ampla. 0 nosso partido
lançou em Aracaju urn candidato a PresidênCia da RepUblica, o Deputado
Vasco Neto, ex-Deputado por três vezes, pela Bahia, professor universitário,
corn vários trabalhos publicadoS neste Pals; enfim, aonde sabernos que não
vamos chegar; rnas queremoS, pelo menos, levar a sociedade a discutir uma
alternativa para o que esse Imperador Fernando Henrique I trouxe para o
nosso Pals.

Se Ciro Gomes tivesse urn tempo maior na televisão, tenho certeza de que
dana urn trabalho muito rnaior, muito maior mesmo. E acho que ele poderá
ainda nos surpreender.

A sociedade precisa ser alertada corn relacäo ao fato de que este Pals está
caminhando para o perigo, se ele continuar mais quatro anos corn o Governo
Fernando Henrique Cardoso.
o Pals está impedido de crescer, aprofundou suas dividas externa e

interna, está arnarrado e não tern como sair dessa situacão. 0 Presidente fará
algurnas coisas, como dar esse aurnento agora, e algumas açöes populistas,
como aurnentar cestaS básicas, mas a sociedade saberá rechacar esses atos

nas urnas.
Parabéns a V. Exa. por trazer esta discussãO.
o Deputado Ronaldo Vasconcellos - Muito obrigado, nobre Deputado

Miguel Martini. Continuando riosso raciocinio, e em virtude do que falou o
Deputado Miguel Martini, quero dizer que, na verdade, Ciro Gomes tern urn
certo tempo de televisâo e radio disponivel - 45 segundos do seu prôprio
partido, da sua candidatura, 1 rninuto e 45 segundos do PL, mais 45
segundos que ele acabou ganhando da decisão do PMDB. Hoje, neste exato
momento, o PTB está realizando sua convencão nacional, ern Brasilia, e para
surpresa de muitos está decidindo entre o apoio ao candidato Ciro Gomes,
corn o PTB indicando o candidato a Vice-PresidêflCia da Repüblica, ou o
apoio ao candidato Fernando Henrique Cardoso. Otha que interessant& Ha
pouco tempo, o PTB era tido e havido como urn partido que estava apoiando
a candidatura do Prof. Cardoso. Hoje, no voto secreto de cada convenCioflal

a do PTB, está sendo decidido o destino desse partido, o PT B, que pode vir a
sornar corn o PPS, o PL, e corn segmentoS do PMDB, que, corn certeza, vão
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Quero dizer também sobre a importâncja desse fato, o voto secreto dos
convencionais do PTB que estão indo Ia, votando corn pressöes de urn lado e
do outro, que são normais neste momenta, tomara que fiquemos no campo
ético para resolvermos o destino do PTB.

isso e muito born. E sinai de que as coisas estão corneçando a acontecer.
Aigumas pessoas estão dizendo que o candidato Ciro Gomes é rnuito novo,

que não tern tanto trabaiho administrativo, mas não é bern assim. Ciro Games
foi Deputado Estadual, então, nosso colega, por dais mandatos no irnportante
Estado do Ceará; foi Prefeito de Fortaleza, uma cidade importante no
contexto das capitals brasileiras, a meihor Prefeito de capital; foi também urn
born Governador do Estado do Ceará, a oitava econornia no contexto da
Federaçao brasileira, e, depois, Ministro da Fazenda de urn Governo sério e
competente, do então Presidente itamar Franco.

Termino, Sr. Presidente, dizendo que a Dr. Ciro Games tern todas as
prerrogativas administrativas e polIticas para ser urn born Presidente do
Brash. Queria comunicar, satisfeito, a este Plenário, a esta Casa, as pessoas
que nos ouvern e nos vêem pelo Canal 11 que nós, do PL, estamos
satisfeitos por estar apoiando a candidatura Ciro Games. Boa tarde.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Adelmo Carneiro Leâo.
o Deputado Adeimo Carneiro Leäo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputada Maria José, senhores e senhoras presentes, representantes da
imprensa, venho, hoje, a esta tribuna, para prestar meu testernunho sabre as
acontecimentos ocorridos na tarde de quinta-feira, durante a audléncia
püblica realizada em Uberiândia, a qual tinha sido pragramada para debater a
questao da reforma agrária e, principalmente, as conflitas existentes na regiáo
do Triângulo Mineiro.

Estive presente a reuniäo da Comissão de Agropecuaria, juntamente corn
as Deputados Paulo Piau, LeanIdio Bouças, Gilmar Machado e Geraldo
Rezende. Para minha surpresa, ao chegar ao local designado ern Uberlãndia,
mais do que a existência da audiência, de urn espaço que deveria ser da
Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais - e eu quero aquh pedir a
atenção rnuito especial da Mesa da Assembléia, do Presidente da
Assembléia, em reiação ao que you relatar agora -, encontrarnos uma
situação de conflito e de confronto entre as produtores rurais, as
trabaihadores rurais sem terra e o Comando. Corn a objetivo de apaziguar e
impedir esse conflito, posso dizer, estava também presente a Poilcia Mhlitar
do Estado de Minas Gerais. Em razâo do que decidirnos fazer em Uberlãndia,
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acredito que esse fato deve ser apurado de maneira cuidadosa, a firn de que
a Assembléla tome as medidas necessâriaS para podermoS dar urn salto de

qualidade e evoluir.
Quais os probiemaS corn a realizacãa dessa audiência publica? 0 primeiro,

fol o fato de a Assembiéia ter decidido fazer uma audiência pUblica corn a
participacãa de produtores rurais e trabathadores rurais sem terra. Acredito
que fai urn erro par não ter sida feita urna avaliacão prévia da intensidade e
da gravidade do conflita existente entre esses dais setores. Se existia urn
estado de animosidade, de muita "emocionalidade" naquela regiãa,
logicarnente, realizar uma audléncia püblica corn esses dais grandes atares
do processO de reforma agrária, pradutoreS rurais, que, de urn lado, resistern
a reforma agrária, e trabaihadores rurais, que, na região do Triãngula Mineira,
fazem urna acupacão muita significativa, seria difichl. 0 meu entendimento e
que a Assembléla Legislativa precisava ter discutido corn cada urn desses
setoreS e avaliado a possibilidade de colocá-loS em uma mesma mesa, para
discussãa. 0 diálogo entre eles é muito importante, mas, na minha avaliacãO,
näo era o momenta apropriado para se estabelecer esse diálogo. A
Assembléia Legislativa errou ao propor essa audiência püblica. Errou mais
ainda a Prefeitura de Uberlãndia ao estabeiecer urn local absalutamente
imprôpria para uma reunião dessa natureza. Contatada pela Assembléia para
canseguir urn espaco apropriada, ela escolheu, imaginem, Srs. Deputados,
Sra. Deputada Maria José Haueisen, a Sindicato dos Produtores Rurais de
Uberlândia, espaco profundarnente ideolagizado. Assim, par falta de
esciarecirnento, no momenta em que a audiência pUblica deveria ocorrer, a
presenca dos trabaihadoreS rurais sern terra criou uma situacão de
constrangirneflto, e houve resisténcia a que pudessem acupar a local definido
pela Assembléia Legislativa para a audiência pUblica. DeverlamOS ter feito urn
esclarecimento aos produtores rurais, pals a atitude fol mais par ignorância do
que par vontade de viver urn momenta daquela natureza. A Assembléia
Legislativa, ao definir aquele espaco, deveria deixar clara que, naquele
momento, ele não deveria ser considerado coma espaco dos produtares
rurais, mas, sirn, da audiência póblica. lnfelizmente, a conflito foi agravada
pela escoiha do local.

Também errou a Poilcia Militar, e al não quera incluir todos as policiaiS. E
importante dizer que havia muitas cameras de teievisão, inclusive a da

g Assembléia Legislativa, e fizeram registros valiosoS, que precisam ser
analisados. A Poilcia Militar, que deveria estar presente de maneira neutra e
corn o objetiva especIfica de cuidar da seguranca de todas, priviiegiOU urn
setor, em detrimento do outro; logicamente, a setor dos produtareS rurais e,
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mais ainda, a propriedade. Eventualmente, coloque-se esse termo entre
aspas. Protegeu-se a propriedade em relação aos trabaihadores rurais sern
terra, em uma postura inconcebIvel para o ato que se estava praticando
naquele momento. A Poilcia Militar deveria ser uma instituição concihadora,
agir para impedir atos de violéncia. Todos que analisarern a docurnentaçao
registrada, verão que, em parte, ela foi responsável pela deflagração do
conflito. Larnentavelmente, a instituiçâo que deveria ter a major estabilidade,
maturidade e calma naquele mornento acabou sendo um agente provocador
de violência.

Quero ressaltar uma situaçâo :naceitável que, possivelmente, deve estar
registrada pela camera de teievisâo. Urn policial estava corn uma escopeta,
segurando-a pela ponta e util:zando-a como cassetete para agredir urn
trabalhador rural, em urna situaçäo de perigo para o prOprio policial que a
estava utilizando. Alias, aquele näo era lugar para se utilizar urna arma dessa
natureza.

A arma mais importante que a PMMG deixou de utilizar naquele momento
foi o diálogo, foj a intervençao na hora correta. E deveria ser a intervençao de
maneira imparcial. Lamentaveirnente, ela se postou de frente para os
trabalhadores rurais sem terra, ouvindo deles e vendo neles todos os atos, e,
muitas vezes, atos de natureza agressiva, não tern düvida, corn palavras,
pi-incipalrnente corn palavras. Mas nâo viu o que estava por trás dos
produtores rurais, também utilizando argumentos semelhantes. Não é
adrnissIvel em urn Estado democrático de direito, que 0 seu instrumento de
segurança pUblica seja colocado nessa ordem, nessa lOgica.

Mas eu quero tambérn aproveitar este momento, Sr. Presiderite, Srs.
Deputados, para destacar a acâo de urn policial. Se pudernos destacar a açao
negativa de urn policial, nesse sentido, e pudernos ver outros atos menos
dgnos em relaçâo a competência e a funçâo da Poilcia Militar, é preciso
salientar aqui o papel que teve o Comandante do 90 Comando Regional de
Policia Militar de Uberlândia, a partir do mornento em que ele assumiu
diretamente a comando da PolIcia Militar naquele conflito. Apresentou-se ao
Comando, dialogou corn os policiais, nurn entendimento que deveria estar
ocorrendo desde o primeiro rnornento, estabeleceu uma nova organização
corn as policiais, reduziu, a partir daquele momento, qualquer ato de violência
e esteve conosco durante todo o tempo em que a Assernbléia Legislativa se
fez representar em Uberlândia. Após o conflito, verificando que não era mais
possivel instatar a audiência püblica, tomarnos a iniciativa de conversar corn
os dois lados: o dos produtores rurais, que tern as suas razOes, tern Os seus
motivos e tern reivindicaçoes justas, e também o dos trabaihadores rurais

81

sem terra.
0 Comandante do 9° CRP esteve presente durante todo a tempo corn Os

produtores rurais, fez a sua intervenção corn lOgica, explicitando a
compreensãO de que a Policia Militar não pode optar por urn Iado especIfico,
como ocorreu no momenta do conflito; manifestou a disposição irnediata de
fazer uma sindicância para apurar as irregularidades e punir Os responsáveis
e continuou conosco ate as 23 horas da quinta-feira, quando terminarnos, na
Câmara de Vereadores de Uberlãndia, a audiência püblica corn as
trabaihadoreS rurais sem terra. E là ele pôde ouvir as rnais diferentes
reclamacOeS desses trabalhadores. Ouviu e fez urna intervençãO, que, no
meu entendimento, é digna de respeito e de admiração. E se essa
manffestacão dele ocorreu na Cârnara, a minha expectativa é mais, Deputado
Durval Angelo, mais do que so apurar irregularidades, que, em alguns casos,
estâo perfeitamente explicitadas nas fitas gravadas, muito bern explicitadas.
Mas a minha expectativa é a de que o Cornando Militar de Uberlândia atue,
de agora em diante, de maneira coerente corn o que foi dito pelo Gel. José
AntoninhO Ribeiro, no sentido de se colocar de rnaneira irnparcial diante de
qualquer conflito, no sentido de garantir seguranca pUblica, no sentido de
respeitar a cidadania. E essa a expectativa que nós temos. E é isso que
queremoS da PMMG. E essa a minha expectativa, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, diante desse conflito que aconteceu em Uberlândia e que revela a
suacão de anirnosidade e ate de desesperanca do povo que está au, tanto
de trabaihadoreS rurais como de produtores rurais, em relação ao que está al,
A desilusãO diante de prornessas näo curnpridas.

Deputados Dun/al Angelo, Gilmar Machado, Paulo Piau, ja tivernos
oportunidade de acornpanhar Os debates sobre reforrna agrária e as
propostas de Governo sobre reforma agrària na região do Triângulo rnineiro.
Somos testernunhas de que Ia a Governo fez rnais promessas do que açöes.
E as promeSsas feitas pelo Governo do Estado tern causado constrangirnento
e tern sido motivo para o aurnento da tensäo naquela região. E precisa que a
Governo do Estado tome providências para garantir que aquito que foE dito em
Santa Vitória, em Uberlândia, em Araxa, seja, de fato, cumprida. Que as
terras sejarn adquiridas de acordo corn a Iógica do processo de
assentamento. Que Os recursas possam chegar aquela regiâo para se
garantir que as trabalhadores rurais, as produtores rurais possam produzir e
possam promover o desenvolvimefltO.

Concluindo, é precisa que a Governo do Estado de Minas tome medidas
imediatas a fim de fazer corn que as cestas básicas destinadas as farnIlias
assentadas naquela região possarn chegar ali diretamente. E inconcebIvel
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que as cestas básicas sejam colocadas em Montes Claros a disposicäo dos
trabaihadores rurais em Uberlândia, em Santa Vitória, em Araxá. E inaceitável
uma situacao dessas. E preciso uma intermediação correta do Governo do
Estado, uma acão mais inteligente do Governo Federal, o que, possivelmente,
poderá facilitar a agilizacao do processo de reforma agrária e a redução da
tensão que existe no Triângulo mineiro.

2a Parte (Ordem do Dia)
1' Fase

Abertura de Inscriçöes
0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Esgotada a hora destinada a

esta parte, a Presidência passa 2a Parte da reunião, corn a 11 Ease da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicaçOes da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscriçöes para o Grande Expediente da prOxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia dã ciência ao Plenário da seguinte decisão da Mesa: (- Lê:)
"A Mesa da Assembléia, no uso de suas competências legais,

considerando:
1 - que a Comissão Especial para Estudar a Atuação das Radios

Comunitárias em Minas Gerais, criada em 21 de outubro de 1997 corn o
objetivo de estudar os problemas ligados a atuacao das radios comunitárias
no Estado, propOe, por meio dos itens 9 e 10 de seu relatório final, publicado
no "Diário do Legislativo" de 20 de marco de 1998, que a Assembléia
Legislativa tome providências contra a vigêricia de dispositivos da Lei Federal
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institul o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providéncias, os quais, segundo ela, por seu caráter
autoritário e inconstitucional, são considerados lesivos a atuação das radios
comunitárias do Estado;

2 - que essas providéncias se traduzem em enviar, ao Presidente da
RepUblica, uma mocäo de repUdio pelo que foi estabelecido nos arts. 10, § 10,
4°, § 10, 5°, 22 e 23 da referida lei, conforme o item 9 do citado relatôrio, e,
segundo o item 10, no ajuizamento, junto ao Supremo Tribunal Federal, de
acão direta de inconstitucionalidade dos supracitados dispositivos legais;

3- que em 15/5/98 foi atendido o requerido no item 9 do relatório;
4 - que esta Mesa Diretora dispöe de poder discricionário para ajuizar, ou

não, a ação direta de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 80
do Regimento Interno, contido na Resolução n o 5.176, de 6 de novembro de
1997;

5 - que, ouvida a Procuradoria-Geral da Casa, esta opina, por meio do
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Parecer n° 3.574/98, no sentido de que não se vislumbra, a luz do asseverado
no relatório, inconstitucionalidade formal da lei em exame; quanto a
inconstitucionalidade material, torna-se d ificil considerar desconformes com a
Constituicão da Repüblica os arts. 1°, § 1°, 5°, 22 e 23, os quais tratam da
organização dos serviços, já que está reservado a lei emanada do Poder
Legislativo da entidade politica titular do serviço (no caso, a União) dispor,
baseada em fatores técnicos, sobre a forma de prestação desse serviço, e
tern sido objeto de polêmica doutrinária a assertiva de que o § 1 1 do art. 40 da
lei poderia ser tido como violador da vedação constitucional a qualquer tipo de
censura, decide não ajuizar acão direta de inconstitucionalidade dos
dispositivos mencionados no item 2 desta decisão.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, aos 24 de junho de 1998.
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo".
Questöes de Ordem

0 Deputado Raul Lima Neto - Para discutir, Sr. Presidente, o art. 114. 0
Regimento Interno diz o seguinte: "A Comissão apresentarã relatôrio
circunstanciado, contendo suas conclusöes, o qual será encarninhado a Mesa
da Assembléla, para publicacão e providências de sua competéncia e,
quando for o caso, rernessa.....e vai por al afora.

Tambérn o art. 111 diz o seguinte: "São comissöes especlais as
constituldas para: ( .... ) II - proceder a estudo sobre matéria determinada ou
desincumbir-se de missão atribuida pelo Plenário. ( ... ) § 3 1: As comissöes a
que se referem o inciso II apresentarão reatôrio, na forma do art. 144", que é
conclusivo.

Veja bern, Sr. Presidente, o poder soberano de qualquer parlamento sadro
chama-se Penário. 0 Plenário tern poderes para, inclusive, mudar todo o
Regimento lnterno, e a Constituição do Estado, se não se ferir a Federal, e
para cassar Governadores. Srs. Deputados, em todos os artigos do nosso
Regimento fica claro que o Plenario é soberano. E o Plenário decidlu por
aprovar o relatOrio conclusivo da Comissão, que considerou que a
Assembléia deve entrar corn ação direta de inconstitucionalidade junto ao
Supremo Tribunal Federal, alegando inconstitucionalidade dos artigos citados
no relatOrio, tao bern elaborado pelo companheiro Deputado Marcos Helênio e
aprovado por unanimidade pelos membros daquela Comissão. Esse relatOrio
veio para o Plenário, que o aprovou e encaminhou a Mesa o seguinte
despacho: cumpra-se.

Sr. Presidente, e evidente que o Regimento Interno toma como base a
Constituição, e a Constituição da Repüblica diz muito claramente que são
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prerrogativas das Mesas das Assemblelas Estaduais entrar corn ação direta
de IflCoflStitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Os poderes
soberanos das Assernbléias são os Plenários, as plenárias, as reuniOes do
Plenário. Da mesma forma que as mãos estäo para a cabeça, a cabeça
representa o Plenário. As rnâos são incumbjdas de escrever, mas quern
ordena que as màos escrevam é a mente. Os pés são incumbidos de andar,
mas quem ordena que os pes andem e para onde devem andar é o cérebro.
Do contrário, o corpo está doido. Quem deve ordenar as prerrogativas, quem
Cleve dizer a Mesa da sua prerrogativa de representar este Poder junto ao
Supremo Tribunal Federal, quem decide isso é o poder soberano, que é o
Plenário. E o Plenário tern respaldo nas Constituiçoes da Repüblica e do
Estado.

O Plenário, soberanamente, aprovou o relatOrio conclusivo. 0 relatório não
consulta, e conclusivo, imperativo; impetre-se uma ação direta de
inconstitucionalidade Sabe por que V. Exa. não quer impetrar? Desculpe, por
que a Mesa decidiu por não impetrar? V. Exa. é o Presidente da Mesa. SO
pode ser por uma razão: não ter compreendido perfeitamente, não ter
interpretado, nao ter analisado, não ter feito estudo hermenêutico sério do
texto constitucional, porque nâo se pode anular urn Poder. A partir do
momento em que este Plenário não tiver autoridade para, em decisão
unânime, fazer corn que o Orgão cumpra sua prerrogativa Segundo a decisão
do Plenário, estaremos dizendo que este Poder tern corno soberana a Mesa e
nâo as mãos ou a cabeça.

Outro motivo, Exceléncia, nOs todos sabemos que radio cornunitária é o
pilar da dernocracia Eu estava em casa e urn colega me ligou dizendo que
estava sintonizado em urn canal que passava "clippings" de müsica "country"
e de cânticos, de que ele estava gostando muito. Outro me ligou falando para
eu Jigar minha televisão na Discovery, e eu pude ver aquilo que eu queria,
exatamente sobre o fundo do mar. Tenho a opção de ver tudo porque as TVs
a cabo estão entrando por al. A mesma coisa é a radio comunitária. Estou
corn urn impasse na minha cidade de Januária. Temos urna radio cornunitária
que está sendo dirigida por uma comunidade cristã. Mandamos convidar a
Irma Maria Luiza. Evidenternente, é a comunidade. Outra radio, de urn amigo,
também foi instalada e vai cornpetir corn urna que era absoluta, mas também
comunitária. Qual das duas vai fechar? Ora, meu irrnão, por que não querem
agir de acordo corn a Constituiçao, que diz que o direito de ouvir e falar é
inviolável? Aquilo que se quer coloca-se no radio e rnuda-se de faixa quantas
vezes se quiser. Se se vai a urna cidadezinha do Primeiro Mundo, de 10 mu
habitantes, encontrarn-se 100 radios. No Brasil, tern que haver radios
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comercials, concedidas, na sua grande maioria, pelo Congresso, por via da
corrupcão, ou seja, extensäo do mandato do Sarney. Isso é urn absurdo.
Radio cornunitária é urn direito constitucional. No limiar do ano 2000, o
rnonopólio da comunicacàO é a arrna mais severa, é o gesso mais rigido para
a dernocracia. A cornunicacäO tern que ser livre. lnventou-se que essa defesa
veernente das radios cornunitárias é porque eu tinha compromisso corn
alguma igreja evangélica. Näo é verdade. E corn a democracia. Quem dera
termos radios comunitárias evangélicas, catôlicas, rnetodistas, espiritas,
budistas. Alguns são ateus. E a liberdade de pensamento, da palavra. Como
0SS0 tentar rnonopolizar, Sr. Presidente, urn veiculo de cornunicacão?

Levanto a questão de ordern. E a decisão da Mesa major que a do Pienàrio,
que decidlu aprovar esse relatOrio da Comissão Especial? Se for, Sr.
Presidente, temos que reconhecer, corn humildade, porque isso precede a
honra de nossa fatha, e mudar irnediatamente o Regimento Interno, porque
ele esta batendo de frente corn a regra parlarnentar mais sadia, mais sOlida
da democracia, que é o poder soberano de qualquer decisão parlarnentar
dernocrática de uma congregacão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Raul Lima
Neto que, segundo o novo Regirnento Interno, art. 111, § 30, que remete ao
art. 114, os relatOrios de Comissöes Especiais não são encarninhados ao
Plenário; são encarninhados diretamente a Mesa, para as providências
previstas no art. 114, I a IV. Portanto, esse relatório não foi submetido ao
Plenário.

Em segundo lugar, a Mesa tern o poder discricionário de ajuizar ou não
ação de inconstitucionalidade.

Em terceiro lugar, a Mesa ouviu a Procuradoria-Geral da Casa, que
entendeu não haver nenhurna inconstitucionalidade na lei federal referida pelo
ilustre Deputado. Portanto, mantém a decisão, que já foi lida, para que todo o
Plenário dela tomasse conhecimento.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de
pIano, da reunião, visto que não ternos Deputados para dar continuidade aos
trabaihos.

O Deputado Pericles Ferreira - Apenas gostaria de informar a V. Exa. que
temos várias cornissOes em reunião. Portanto, solicitaria a suspensão desta
reunião por 10 minutos, ate que terminem as reuniöes de cornissöes ou se
faça a recomposicão do "quorum".

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência atende a solicitação do

Deputado Pericles Ferreira e vai suspender a reuniâo por 10 rninutos. Estão
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suspensos nossos trabaihos. 	
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Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos nossos trabalhos.

Questão de Ordem
o Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, anteriormente solicitej o

encerramento de piano da reunião, por falta de Deputados para dar
prosseguimento aos trabaihos; constato agora a mesma situaçäo - apenas
urn grupo de Deputados reunidos a porta do Plenário -; nâo ha condiçoes de
prosseguir corn os trabalhos. Portanto, solicito o encerramento de piano da
reuniäo.

o Sr. Presidente - A Presidência, tendo ern vista a irnportância das matérias
constantes na pauta, vai determinar seja feita a chamada para recomposiçao
do nümero regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a
charnada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira JUnior) (- Faz a charnada.)
o Sr. Presidente - Responderam a charnada 29 Deputados. Ha, portanto,

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
21 Fase

o Sr. Presidente - Esgotada a rnatéria destinada a esta fase, a Presidéncia
passa a 2a 

Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçäo da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votacäo de Proposiçoes
o Sr. Presidente - Votaçäo, em turno Unico, do Projeto de Lei no 1.733198,

do Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 10 da Lei no 12.762,
de 14/1/98. A Cornissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto. As Comissöes de Administraçao PUblica e de Fiscalização Financeira
perderarn prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, em 10
turno, o Deputado Agostinho PatrUs opinou pela aprovaçâo do projeto.
Ernendado em Plenário, voltou o projeto a Cornissäo de Fiscalizaçao
Financeira, que perdeu prazo para ernitir parecer. No decorrer da discussão
em 10 turno, foram apresentadas ao projeto 8 emendas, sendo 5 do Deputado
Anderson Adauto, que receberam os n o

s 1 a 5, e 3 do Deputado Gilmar
Machado, que receberam os no

s 6 a 8. No decorrer da discussão em turno
Unico, foram apresentadas ao projeto 3 ernendas, serido 2 do Deputado
Ibrahim Jacob, que receberam os n o

s 9 e 10, e 1 do Deputado Antonio JUlio,
que recebeu o no 11. Nos termos do art. 211 do Regirnento Interno, a
Presidéncia designa relator o Deputado Mauri Torres, para ernitir parecer
sobre as Emendas n

o
s 1 a 8, apresentadas em 10 turno, e sobre as Emendas

n o
s 9 a 11, apresentadas em turno Unico. A Presidência indaga ao relator se
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se encontra em condicães de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo
regimental.

o DeputadO Mauri Torres - Estou em condicöes, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Mauri Torres, para emitir seu

parecer.
o Deputado Mauri Torres - (- Lê:)

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 A 11, APRESENTADAS EM
PLENARIO AO PROJETO DE LEI N o 1.733/98

Relatôrio
o Projeto de Lei n o 1.733/98, do Governador do Estado, encaminhado pela

Mensagem no 262198, altera dispositivo da Lei no 12.762, de 14/1/98, que
dispöe sobre aurnento do capital social da COPASA-MG. A ComissâO de
Justica concluiu pela constitucionalidade do projeto. As ComissOeS de
Administraçäo PUblica e de Fiscalizacão Financeira e Orcaniefltáfla perderam
prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, em 1 0 turnO, o
Deputado Agostinho PatrUs opinou pela aprovacäO do projeto. Emendado em
Plenário, voltou o projeto a Comissâo de FiscalizacâO Financeira e
Orçamentária, que perdeu prazo para ernitir parecer.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foram apresentadaS em Plenário as
Emendas n

os 1 a 8, e, em turno Unico, foram apresentadaS em PlenáriO as
Emendas n

os 9 a 11, que vérn a este relator para receber parecer.
FundamentacãO

Como foi salientado anteriormente, o projeto de lei em questão tern por
objeto autorizar o Poder Executivo a aurnentar e a integralizar o capital social
da COPASA-MG corn ate 100% do patrimônio do Fundo de FinanciameritO
para Agua e Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG -, subconta do
Fundo Estadual de SanearnentO Básico - FESB. Em 28/11/97, corn esse
objetivo, foi encarninhado a esta Casa projeto de lei sobre o assuntO. No
entanto, no decorrer do processo legislativo, por rneio de emenda, reduziu-se
a pretensäo de 100% para 50%. Tecnicarnente, o Executivo não teve, a
época, como vetar a reducão do percentual. Propöe agora o retorno aos
100%, além da autorizaçâo para aumentar o capital daquela empresa corn Os

créditos que o FESB tern junto a ela.
A Ernenda no i estabelece que qualquer acordo de acionistas a ser firrnado

em decorréncia da alienacâo das açOes da COPASA-MG seja submetido a
apreciação da Assembléia Legislativa. Opinarnos por sua rejeição, por se
tratar de matéria "interna corporis" da empresa, ou seja, objeto de seu
estatuto.

Tambérn rejeitarnos a Ernenda n o 2, que pretende orientar a aplicacão dos
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88recursos do FAE, subconta FESB, exciusivamente para Os municipios debaixa renda e para Os que nâo são atendidos pela COPASA-MG. Além de a
Fundo ja atuar nesse sentido, essa é uma das prioridades da COPASA-MG e
de todo o esforço de abertura e fortalecimento da empresa.

A rejeição da Enienda n o 3, que obriga a incorporaçao de todo a produto da
venda das açöes da COPASA-MG ao patrimânio do FESB, justifica-se pelo
fato de a Executive, ter tambérn outras prioridades quanto a investimentos. Na
reajjdade, o produto da venda das açães é urna antecipaçao do retorno, ou
seja, da rotatividade dos recursos que já foram aplicados em saneamento
básico e fornecimento de água.

Os recursos provenientes da venda de açöes da COPASA-MG pertencem
ao Estado e são administrados pelo Executivo. Ao Poder Judiciário não
cabem acôes executivas nesse âmbito. Ac, Poder Legislativo cabe a
fiscalizaçao da aplicaçao dos recursos, nos termos da lei, e nâo a sua
adrninistracao propriamente dita, ainda que por meio de conseiho. Assim,
rejeitamos a Emenda n o 4.

Rejeitamos a Emenda n o 5, que aumenta em dez pontos percentuajs a
autonzacao existente, que é de 50%. Aceitar a ernenda seria rejeitar quase
que integralmente a proposiçao do Executivo, que recebeu parecer favorável
no 10 turno, nas cornissöes ouvidas. Para o segundo aspecto da proposiçao
da emenda, cabeni os mesmos argumentos dispendidos quanto a Emenda n o3.

Os termos da Emenda no 6 não se coadunam com a administracao
empresar pal moderna. Os recursos püblicos devem ser aplicados de acordo
corn os pianos e orcamentos aprovados, ate mesmo pela Assembléja
Legislativa, onde a sociedade civil vem tendo ampla participacao, seja por
melo de seus representantes, seja por meio da realizaçao de audiências,
corn issôes, etc. A proliferacao de conselhos com poder de intervenção na
administracao empresarial é medida inconvenjente

A Emenda no 7 significa a rejeiçao do Projeto de Lei n o 1.733/98, pois
estabelece as condicOes ja existentes, conforme a lei vigente. Por esse
motivo, opinamos por sua rejeicão.

A Emenda no 8 está prejudicada pela Emenda n o 3 e, portanto, sobargumentação semelhante, rejeitada.
Somos pela apresentaçao da Subemenda n o 1 a Emenda no 9 queformulamos no final deste parecer.
A Ernenda no 10 propOe que a administracao dos recursos do FAE seja feita

par comissào composta de representantes da Assembléja Legislativa, do
Ministéria Püblico, do Poder Executjvo e do Tribunal de Contas. Ora, a
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administracão desses recursos é prerrogativa do Executivo. Aceita a ernenda,
ter-se-ia a interferência de urn Poder no outro, a que é vedado pela
Constituicão.

A Emenda no 11, conforme a justificacão apresentada pelo autor, tern o
objetivo de preservar a transparência da apiicacao dos recursos obtidos corn
o aurnento e a integralizacão do capital social da COPASA. 0 simples fato de
se postergar para 1 0/2/99 a inIcia da aplicacão dos recursos nao implica major
ou menor transparéncia nas operaçöes. Garante, tão-somente, ao próximo
governo o beneficio da aplicaçäo dos recursos. Somos pela sua rejeiçào.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 1. 733/98

corn a Emenda n o 12 e a Subernenda no 1 a Emenda no 9, apresentadas a
seguir, e pela rejeição das Emendas n

os 1 a 8, 10 e 11, apresentadas em
Plenário.

EMENDA No 12
Acrescentem-se as seguintes § 1 0 , 20 e 30 ao art. 10 da Lei no 12.762, de

14/1/98, a que se refere o art. 1 0 do projeto:
"Art. 1°- ....................
'Art. 1°- ....................
§ 1 0 - Do total do patrimônio de que trata a "caput" deste artigo, ate

R$100.000.000,00 (cern milhães de reais), referentes a retornos de
financiamentos concedidos corn recursos do FESB-FAE, assim coma as
recursos resultantes de aplicacöes financeiras de suas disponibilidades de
caixa, serão transferidos as seguintes entidades e fundos estaduais:

I - ate R$40.000.000,00 (quarenta milhöes de reais) para a Fundaçäo Rural
Mineira - Colonização e Desenvolvirnento Agrário - RURALMINAS -, para
aplicacão especifica e exclusiva no Pragrama de Desenvolvimento da
Agricultura Irrigada nos Vales dos Rios Pardo e Jequitinhonha - PDI-GEPAR -

II - ate R$10.000.000,00 (dez rnilhöes de reais) para a Banco de
Desenvolvirnento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, na forma de aurnento
de capital, para aplicação exciusiva em prograrnas e projetos de apoio a
produtores rurais, de acordo corn recomendação da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecirnento;

Ill - ate R$10.000.000,00 (dez milhöes de reais) para o Fundo Estadual de
Desenvolvirnento Rural - FUNDERUR -, de que trata a Lei no 11.744, de 16 de
janeiro de 1995;

IV - ate R$40.000.000,00 (quarenta milhöes de reais) para a Fundo de
Desenvolvirnento Urbana - FUNDEURB -, de que trata a Lei no 11.392, de 6
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§ 20 - As transferéncias de que trata este artigo serào feitas de 

formaescalonada, conforme vier a definir 0 Poder Executivo
§ 3° - Fica o Poder Executjvo autorizado a abrir os respectivos créditos

adicionais ate os valores limites definidos nos Iflclsos I a IV do § 1 0 desteartigo, para fazer face as transferéncias autorizadas'"
SUBEMENDA NO 1 A EMENDA N O 9Acrescentese onde convier:

"Art . .... - E vedada a i nclusão, na conta de consumo dos servicos de água e
esgoto, de parcela relativa a serviço no disponjvel ao 

consumidor,ressalvados Os casos em que expresse sua concordâncjaSala das Reuniöes, 30 de junho de 1998.
Questão do Ordern0 D

eputacjo Anderson Adauto - Temos, como V. Exa. sabe, o major
interesse em discutir ao máxjmo a projeto da COPASA. Nao gostarjarnos que
fosse aprovado sem ficar claro para a sociedade mineira a 

posicionarnonto doPMDB, do PT e, talvez, o de outros Deputados que acreditam que é urn
absurdo votarmos esse projeto no perIodo eleitoral. V. Exa. e algunsDeputados sabem muito bern que determinados projetos, quando entram na
Casa, recebem apelido. Esse ja recebeu: é o Fundo de Campanha 

doGovernador Azeredo para Sua Reeleicao Sabemos que nâo houve, por parte
da base do Governo, a intencao de discutir 0 projeto, coma gostariamos A
base do Governo adotou a estrategia de deixar vencer todos os prazos para
que ele fosse votado em Pleriárjo arrumando, na ültima hora, urn 

Deputadodaqueles que tern Condicöes e Capacjdade de ler qualquer parecer, 
qualquerprato pronto. E V. Exas. escolheram 0 Deputado veio aqui e foi escoihido

LIder da Maioria para poder apresentar a relatário Muito bern, foi
apresentado, e não quero discutir a tese da base do Governo 0 que quero
discutir é o papel da Oposicao, é o papel da Minoria, é o papel do bloco do
qual tenho a prazer de ser lider. NOs, do PT, do PMDB, e alguns 

OutrosDeputados, acreditamos quo näo é possIvel votar esse projeto do afogaduho
em pleno perIodo eleitoral, em quo já são conhecidos Os 

principaiscandidatos Desde antes estamos insistindo na inviabilidade de votarfavoravelmente na falta do bom-senso que é votar esse projeto em quo se
soilcita a abertura do capital da COPASA Nâo estamos discutjndo o rnérito da
questao, mas o momento. E püblico e notório quo a 

COnceSSãO da Prefeiturade Belo Horizonte para a COPASA significa 40% do total da COPASA E ossac
oncessão vence no prOximo ano. E, se a Prefejtura de Bela Horizonte não

fizer a renovaçao dessa concessão, sabemos quo o patrimônio da COPASA
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será, imediatamento, 40% menor. E, se a Governo insistir na venda das
acöes da COPASA antes de renovar a concessäo corn a Prefeitura de Bela
Horizonte, haverá 40% de prejuizo para Os cofres püblicos. Al, sirn, vamos
voltar aos microfones desta Casa para dizer que tInhamoS razäo no quo
dissemOS antes da venda e da aprovacãO do projeto. Era realmente danoso
aos interesseS do Estado.

Agora, Sra. Presidente, Srs. Deputados, questionO: a que adianta, depois
de ter colocado as açöes, os aplicadores terern adquirido as açöes corn
deságio de 40%? E, mais uma vez, prejuiza para a patrimônio püblico, que vai
caracteriZar tudo aquilo quo dissemos durante todo a tempo: que os atuais
governantes não estãa interessados em preservar o patrimônio püblico. Muito
pelo contrário, estão interessados as Governadores e o Presidente da
Repüblica em fazor caixa para suportar a processo de reeloiçãa. Apenas isso.

Mas não estou satisfeito, depois do tudo consumado, em ter razão, Sra.
Presidente, Srs. Deputados. Gostaria quo houvesse bom-sensa deste
Plenário, que houvesse responsabilidade de tados, já quo não está existindo
responsabilidade par parto do Governo Estadual e do Vice-Governador
Walfrido. Gostarlamas quo este Poder, que é o poder que representa a
sociedade, que representa o pavo mineiro, em nome da sociedade mineira,
em name do pavo mineiro, tivesso urn comportamentO diferente. E o nosso
comportamenta diferente deveria ser dizer "não" ao Governadar Eduardo
Azeredo.

0 Governador Eduardo Azeredo está se comportanda coma urn herdeiro
que recebe uma grande herança e comeca a pôr tudo para fora. Ele so
perdeu, não dá conta. Está provado quo nãa dá conta de continual a
administrar nassa Estado. Exatamente par isso ele está fazendo como faz
qualquer herdeiro incompetente, ja quo nao dá conta de colocar em
andamento a questãa administrativa dos bens e da heranca quo recebeu. Elo
simplesmente parte para vender o patrimônio quo recebou.

Ora, Sra. Presidente, Srs. Deputados, a Governo Eduardo Azeredo e os
"tucanas", corn o apolo do PFL durante todo o tempo, tanto em nIvel nacional
quanto em nIvel estadual, estão contribuinda para colocar para fora o
patrimônio püblico quo não construiram, patrimônia pUblico que não pertenco
a nos, representantes do povo mineiro, e muito menos a eles, Governador,
Vice-Governador do Estado e tecnocratas, que aconselharam a Governador e
o Vice a fazerem isso.

Meus amigos Deputados Estaduais, Sra. Presidente em exercIcio, a
COPASA não é do Governador. A COPASA é de todos os mineiras. EIa é
importante para levar água e esgoto aqueles nossos irmãos mineiraS que



92
vivem em municipios longInquos. Todos sabemos que esse patrimônio não
poderia ter sido colocado em boisa no presente momento. Mas é a vontade
de fazer caixa, é o descomprornisso corn a sociedade, é a falta de
compromisso em manter Os bens que receberam e que nâo são deles, para
näo dizer a irresponsabilidade do Governador Eduardo Azeredo e dos
"tucanos", que estão convalidando isso, que nos faz estar aqui para solicitar,
antes mesmo de se iniciar a discussão do parecer do relator, que V. Exa.
encerre de piano a reunião porque nào temos nUmero suficiente nem para
continuarmos a discussão.

Encerramento
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A Presidêncja verifica, de piano,

a inexistência de 'quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a
reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de logo mais, as
20 horas, e de amanhã, dia 10 de juiho, as 9 e as 20 horas, nos termos dos
editais de convocaçao, e para a ordinária, também de amanhã, as 14 horas,
corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 281 a REUNIAO EXTRAORDJNARIA EM 17/6/98
Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Francisco Ramaiho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votaçào de ProposiçOes:
Requerimento do Deputado Ajalmar Silva; discursos dos Deputados Adejmo
Carneiro Leão e Raul Lima Neto; aprovaçao; verificaçao de votação;
ratificaçao da aprovação - lnexistêncja de "quorum" qualificado para a
apreciaçao das propostas de emenda a Constituiçao - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei no 1.698/98; discursos dos Deputados Adeimo
Carneiro Leão e Raul Lima Neto; apresentaçao da Emenda n o 1;
encerramento da discussão; leitura da emenda; discurso dos Deputados
Adelmo Carneiro Leão e Raul Lima Neto; votação do projeto, salvo emenda;
aprovaçao na forma do vencido em 10 turno; questão de ordem; verificaçao
da votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda n o 1; rejeiçao;
verificaçào de votação; ratificaçâo da rejeição; declaracoes de voto -
Questôes de ordem; chamada para recomposiçao de "quorum"; existência de
nUmero regimental para prosseguimento dos trabalhos - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei no 1.543/97; discurso do Deputado Raul Lima Neto;
questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
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Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo
José - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior
- Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antonio Andrade - Antonio Genaro - AntOnio Jilio - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely Tarqüinio
- Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros
- Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Marco Regis - 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 - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila -
Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 21-Secret6rio, para proceder a leitura

da ata da reunião anterior.
1  Parte

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 a..Secret6r ia, nas funçOes de 21-Secret6riO,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restricOes.
2 a Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacão, a Presidência vai
passar A 2 a Parte da reunião, corn a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os

Projetos de Lei n
os 1.350/97, 1.613, 1.651 e 1.741/98 e o Projeto de

Resoluçào n° 1.649/98, em virtude de sua apreciacäO na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã, bern como os Projetos de Lei nos

Cn

. 	

rem recebido emendas em Plenário, na1.733/98 e 1.385/97, que, por te 
referida reunião, foram devolvidos as comissOes.

DiscussãO e Votacão de ProposicOes
.	 0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimentO do Deputado Ajalmar Silva,

solicitando inversão da pauta de modo que os Projetos de Lei n
os 1.698/98 e

—J
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941.543/97 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias
em fase de discussão Em votacao, a requerirnen0 Para encarninhar a
votaçao, corn a palavra, a Deputado Adeirno Carneiro Leâo.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, nobre Deputada Maria
Olivia, que está secretariando a Mesa, Srs. Deputados e 

Deputadaspresentes, quero, inicialmente saudar a todos as presentes nas galerias da
Assembléja Legislativa, defendendo 0 cooperativismo , e manifestar minhasimpatja a presença e ao fortalecimento das cooperativas como grandealternativa na construção de urn Estado dernocrático e solidárjo. No nosso
entendimento, se a Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais
deixasse de lado o papel que não Ihe compete, mas que ela insiste em
exercer, ou seja, a distribuico de verbas de subvençao social e de recursos
püblicos, e passasse a construir politicas que SOlucionassem as problernas doEstado, assegurando 0 fortalecimento deste, o da organizaçao social e o das
cooperativas, seguramente estarlamos hoje num estágio mais avaricado de
desenvolvjmento e construcao da democracia

Lamentavelmente, minha preserica na Assembléia Legislativa é a de manterresisténcia. Nern sel se seria urn ato de convencirnento Creio que rneus
colegas Deputados presentes dispensam quaisquer outros argurnentos quejustifiquem a distribuiçao de recursos de subvencao social por nosso
intermédjo. 0 que estou fazendo aqui é apenas urn ato de resistência a
tentativa final de responder aos parlamentares que vieram a esta tribuna para
justificar uma série de acontecjmentos que, hoje, Os parlanientares tentamcontornar através do projeto de lei que está sendo colocado em pauta para
votacäo, Projeto de Lei n o 1.698/98, do Deputado Ermano Batista.Recentemente para justificar o encaminhamento desse projeto, asDeputados interpretaram que havia alguma irregularidade na lei vigente do
Estado, e, por isso mesmo, as recursos de subvençao social devjam ser
suspensos E a Presidente da Assembléia Legislativa baseandose nessa
Justificativa, decidiu suspender o repasse de recursos para as instituicöes
Naquele rnomento, todos os parlamentares colocararn a necessidade de umadiscussão mais profunda e mais abrangente lnfelizmente, as açöes da
Assembléja Legislativa...

Entâo, respondendo a questao colacada inicialmente quero finahzar a
discussão realizada a partir do pronunciarnento do nobre colega DeputadoMiguel Martini.

Quero, corn todo carinho, corn todo respejto, corn toda fraternidade,aproveitar a oportunjdade e paraberiizálo pela sua atitude, nâo so a de
suspender o repasse dos recursos aqui na Assernbléia Legislativa, rnas
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também a de destinar esses recursos para o Fundo Estadual de Assisténcia
Social. Urna atitude nobre, uma atitude correta. E considero uma atitude
avancadIssima, para, além de nossas palavras, confirmarmos nossas açöes,
nossos gestos, nosso serviço. E quero aproveitar a oportunidade, Deputado
Miguel Martini, para dizer que esse gesto de V. Exa. em relação aos recursos
de subvencão social destinados pela Assembléia Legislativa possa também
ser estendida as verbas de subvenção destinadas pela Secretaria de
Assuntos Municipais.

Sr. Presidente, gostaria que me fosse assegurada a palavra, porque
considero que este momenta não é de intervenção.

No sentido de assegurar e defender uma discussão a mais profunda
possIvel sobre o Projeto de Lei n° 1.698, do Deputado Ermano Batista, a
encaminhamenta que o Deputado Miguel Martini fez terá dimensão grandiosa,
conforme ele expressou, se o nobre Deputado tomar a mesma providência
em relação as verbas da Secretaria de Assuntas Municipais. 0 Deputado,
como Presidente da Comissão de Fiscalizaçãa Financeira, pode fazer muito
mais, pode revelar para o Estado de Minas Gerais a que se faz corn as
recursos alocados na Secretaria de Assuntas Municipais e o que se faz corn
Os recursos alocados aqui na Assembléia Legislativa.

Barn, o Deputado Miguel Martini, na sua fala na semana anterior, estava se
referindo as entidades e mostra na sua atitude de hoje urn avanco, um
crescimento merecedor dos nossos aplausos, mas quando ele se referia, na
épaca, as subvençöes sociais, ele fez a seguinte comentário em relacão a
assistência social: "Sr. Presidente, Srs. Deputados, espero que fique muito
clara que posso afirmar que todas as entidades que indiquei foram ou estão
extremamente satisfeitas. São asilos, creches, obras assistenciais, inaugurei
várias ha pouco tempo, centros sociais e associacôes de moradores". Depois,
mais adiante, diz o Deputada: "Aquelas entidades que tern sido beneficiadas
tOrn se calado, então, temos alguém que grita por interesses escusas e
alguern que se beneficia e se cala". Acho que a sociedade deve se
manifestar, dizer ao Deputado Miguel Martini que mais de 30 mil cidadãos de
Minas, hoje quase 40 mil cidadOos mineiros, estOa solicitando que esses
recursos não fiquem na Assembléia Legislativa.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a vataçãa, a Deputado
Raul Lima Neto.

0 Deputado Raul Lima Neto* - 0 futuro, Vice-Governadar, está nas mOos
de Deus. Srs. Deputados, para encaminhar esse requerimento pela rejeicOo,
faço uso desta tribuna.

Este Deputado aprendeu que aqui 6 uma escola, que 6 preciso refletir
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96melhor, debater mais, pois a sociedade vive, muitas vezes, enganada pelos
que julgam, generaljzano como se todos Os politicos usufrujssern de urna
situaçâo vergonhosa de malversacao do dinhejro pUblico. Para esclarecer a
sociedade, que estã a nos observar, é que ocupo hoje a tribuna. Ha coisas
que nao percebernos mas acontecem como uma especie de castigo, porque
o Espirito paira sobre todos os lugares. Deus é a verdade. Isso nos 

acontece,quando ficamos cegos e vemos urna coisa em lugar de por outra. Os fariseus
viarn Jesus, seus sinais, seus milagres, averdade que fluIa dele, mas diziam
que era urn endernoninhado Näo sO não viam o que era, mas viarn o que nâo
era. Essa é a vontade do coração deste Deputado, do coração de cada urn
dos Deputados; essa tern que ser a nossa vontade, porque é a vontade de
Deus. 0 politico é a paradigma, é o carimbo da sociedade Devemos debater
mais, quem sabe, ate amanhâ. Por isso, as Deputados estâo fazendo uso da
tribuna. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão passou sua subvençao ao
Conselho Estadual Nao é èsso rnesmo, Deputado, ou as subvencoes serâo
repassadas aos Conseihos das cidades? E uma forma maravjlhosa de fazer
politica. Vocé pode estar ferindo o art. 99 do COdigo Eleitoral.

Na verdade, temos que questionar a grandeza do rninistério parlamentar, doparlamento mineiro, do parlamento do talento e da discussao polItica, da
reflexão nacional, do parlamento que levou a Pals, pelo espIrjto que tern, a
mudancas tantas e tantas vezes, do parlamento que, pela reflexäo, foi uma
casa de tribunos e profetas, mesmo numa fôrma deformada corno é a nossa
Repüblica Então meu irmâo, Deputado, cristâo, todos os senhores, é sO
fazer urna comparacao entre a parlaniento do Impéria e a Repübljca Rui
Barbosa chegou a dizer que a primeiro era uma casa de estadistas, e a
segundo, urna praça de negócjos. Falou isso, de tanto ver avultar-se a teatro,engrandecer a raposice e de tanto ver 0 comprometimento da imprensa.
Disse que a homern chega a ter vergonha de ser honesto, a rir da honra, a
ser tachado de louco.

No princlpio, o Deputado Adelmo Carneiro Leâo está certo; na tese, está
errado. No princlpio, está certo, porque entende que nâo é dever de urn
parlarnento Isso é verdade. As regras dos parlamentos, nos palses do
Primeiro Mundo, mostram isso. Mas a regra está errada. V.Exa. sabe que isso
está se tornando urna bandejra. V.Exa. sabe do camprometirnento dos seuscompanheiros de partido, sabe que muitos estão compromissados e corn
medo de serem cobrados, tachados de moleques, ou, então, de perder a
eleicão mesmo, porque caern no descrédito nessa época. Alias, Deputados,companheiros gato escaldado devia saber quando pisa na água fria, ter
medo mesmo. Ern época de eleicão, ja houve urn antecedente desse do
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PSDB. Fomos sendo empurrados, ernpurrados, e nunca chegavam a
ambulânCia, o pogo artesiano, a verba Para isso, e a palanque falando que
nâo ia chegar. lsso é possivel, é fato.

Encaminho pela rejeicão, porque temos que pensar. Quem sabe, podernos
fazer corn que o principia faça de tal maneira, que este parlamento se
levante, corn a poder que tern, a autoridade que tern, Para ser exernplo Para
todo a Estado e todos Os Estados do Pals. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votaçäo, a requerimento. Os Deputados que a
aprovarn perrnanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leâo - Pero verificaçäo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificacão de

votaçäo; Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem as seus lugares.
- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrOnico.
0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados; votaram "nào" 4

Deputados Está, portanto, ratificada a aprovacâo do requerimento. Näo
havenda "quorum' qualificado Para a votação das propostas de ernenda a
Constituicäo, a Presidência passa a apreciacãa das demais matérias
constantes na pauta.

Discussäo, em 21 turno, do Projeto de Lei n o 1.698/98, do Deputado Ermano
Batista, que dispöe sabre a aplicacão do art. 6 0 da Lei no 11.815, de 24/1/95,
e dá autras providéncias. A Comissão do Trabaiho opina pela aprovacâO do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussãa, a projeto. Para
discuti-lo, cam a palavra, a Deputado Adelmo Carneiro Leâo.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Deputado Wanderley Avila, Para a seu
esclarecimento, estávamos discutindo sabre uma proposta de emenda a
Constituição do Deputado Ermana Batista, e não, sabre esse projeto de lei. A
partir desse momenta, faremos a discussão. Quero aproveitar esta
oportunidade Para fazer a discussãa e a análise das falas que me
precederam e quero dizer aos meus nobres colegas que terei a major prazer
em fazer a debate, mas näo admitirei intervençâo extemporânea e indevida
na minha exposicão. Solicito que a Presidente desta Casa fique atento Para
que a minha análise näo seja atrapalhada neste momenta, considerando ate
que esta discussão poderia ser feita em urn tempo muito major que a
estipulado. Foram as Deputadas que votaram Para que ela se fizesse em urn
tempo reduzido, em razâo do regime de urgência. A concessäO de aparte
cabe a mim e se submete ao controle do Presidente desta Casa. Portanto, a
definiçâo do momenta de dar aparte aos meus nobres colegas cabe a mim, e
não, a qualquer colega que desejar fazer iritervencãO.

No devido momenta, cancederei aparte ao nobre Deputado Miguel Martini.
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Gostaria de coritinuar o discurso; ele ja teve a oportunidade de fazer o seu
discurso aqui, na sernana passada, e terIamos tempo para fazer urn debate
mais aprofundado lnfelizrnente, não o conseguirnos.

Para encerrar a análise da fala do nobre Deputado Miguel Martini: já quase
na sua conclusâo, ele diz o seguinte: "No ano passado, o Deputado Adelrno
Carneiro Leäo trouxe urn grupo de assistentes sociais, que estão
interessados na criaçäo do fundo de assistência social, certamente por seus
empregos, seus cabides de empregos, pelo dornInlo, para fazer politica corn
isso". Tenho a irnpressão de que a nobre Deputado está mal informado,
porque a Fundo Estadual de Assisténcia Social, o Conselho Estadual de
Assisténcia Social e a Lei Orgánica de Assistência Social já estão instituidos.
Quero lembrar ao Deputado que quern trabalha num conselho estadual
trabaiha sern remuneracao e presta relevantes serviços ao Estado. Isso é o
que diz a Lei no 12.262. A atitude do Deputado Miguel Martini, corn essa fala,
foi agressiva e atentou contra a dignidade dos representantes corn assento no
Conselho.

Continua o Deputado Miguel Martini: "A diferença é que eles dizem que o
Deputado faz politica agora. Fui eleito para fazer politica, e eles querern ter a
entidade e as recursos para se elegerern como politicos , para terem urn
mandato". Essa afirmacäo é do Deputado Miguel Martini. E ele conclui: "Eu
dizia tarnbérn que transferir esses recursos para urn fundo de assisténcia
social e urna mentira, e urn engodo, porque podemos transferir, mas não ira
urn centavo para as entidades, pois a nosso orcamento é apenas autorizativo,
e, corn a deficiência de caixa que ternos, não iria urn centavo".

0 que a Deputado faz aqui e urna confissão da inefjciéncia, do descaso do
Governo corn a polItica de assistência social. Mais grave ainda é dizer que, se
as Deputados não distribuirern as recursos individualrnente, nern urn centavo
ira para a Fundo Estadual de Assisténcia Social. Que preocupaçâo tern esta
Assembléja corn a assistência, se se admite que a (mica forma de fazer corn
que a recurso chegue as entidades seja através dos Deputados, distribuindo
as recursos indivjdualrnente desrespejtando a LOAS e a existência de urn
fundo estadual de assisténcia social? Essa e urna atitude grave de denüncia
de urn Governo que não tern cornprornisso corn a assisténcia social.

Diz ainda mais: "Assim, todas as entidades seriam prejudicadas. Acho que
seräo. Mas o irnportante e que as entidades saibarn disso, porque, ou elas se
manifestarn ou assurnern as conseqüencjas". Faz urna ameaça as entidades:
ou Vocés aceitarn se subrneter a determinacao dos Deputados ou nada vocés
receberão Ou seja, não existe para a Estado de Minas Gerais uma Lei
Orgânica de Assisténcia Social. Nâo existe para a Estado de Minas Gerais
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uma estrutura de assistência social. Por isso, na realidade, a que está
proposto aqui, senão ameaça? Se é ineficiente, se é ineficaz, se nãa pode
prestar o seu servico, a que deveria estar ocorrendo no Estado? E fechar a
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da Crianca e do
Adolescente. E fechar a Conselho. E fechar a Fundo, e näo, manter a
hipocrisia de que essa estrutura que votarnos, que defendemos, que
aprovamos existe no Estado. Nós e cada vez mais Deputados
compreendemos que a insisténcia em manter nesta Casa a distribuição de
recursos ptblicos faz da Assembléia Legislativa alvo de denüncias cada vez
maiares, colocando-a coma responsável pela assistência social do Estado,
vinculada, comprornetida intrinsecarnente corn as associaçöes, na lógica do
clientelismo e do assistencialismo, renunciando a estrutura legal e a estrutura
fIsica que a Estado tern para prestar a servico de assistência social. E issa
que acontece no Estado. E isso que a povo de Minas Gerais deve conhecer
para decidir se quer urna Assembléla Legislativa cada vez mais subserviente
ao Governo, cada vez rnais admitindo que a Governo é incapaz de responder
as dernandas e aos anselos socials, cada vez mais vinculada as rnigalhas,
deixando de trabalhar, de fiscalizar, de propor e de acornpanhar a execucâo
orçamentária, não de alguns rnilhöes de reals, näo de R$25.000.000,00 au de
R$30.000.000,00, rnas de R$6.000.000.000,00. Se estivéssernos mais
atentos a aplicacão dos recursos pUblicos existentes no Estado, seguramente
verlamas a que a Governo está fazendo corn a BEMGE, corn a COPASA-MG,
corn a sanearnento básico, corn a saOde, corn a educaçäo. E a isso que
deverlamos estar atentos. E isto que deverlarnos estar acompanhando "pan
passu": as acöes governamentais do panto de vista da execucão
orçarnentánia. Al, sim, estanlarnas dando urn salto de qualidade; al, sim,
estarlarnos construindo urn estado dernocrático de direita; al, sim, estarlamas
atendendo aos anseios da sociedade e as necessidades maiares do pava
carente do Node, do Nordeste, do Naroeste, de cada canto. Mesma nas
cidades rnais ricas, ternos urna quantidade enorrne de farnIlias carentes, que
não tern assistência, que nâo tern acesso a saüde, que nãa tern sanearnenta
básico, porque não nos debruçarnos sabre as acôes fundamentals do que
deve ser a parlarnento. Ainda estamas arnarrados nas miudezas, nas tuta-e-
rneias de alguns rnilhOes de reals. Perdernos a dimensão do que é
acornpanhar, do que é exigir, do que é impor a execucâo orçamentária do
Estado. Deixamos que a orçamenta seja apenas urna peca autorizativa. Nâo
cuidamos para que a arçarnenta seja executado de fato. E, neste momenta,
tambérn quero propor que a Cornissâo de Fiscalização Financeira e
Orçamentánia possa garantir a nOs todos, Deputados, a total transparência na
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aplicaçao dos recursos do Estado. 	 10C

Quero também desafiar a Assembléja Legislativa a firn de que 
0 perfil dadIvida - que pedirnos ha tanto tempo - possa ser mostrado aos cidadãos 

deMinas Gerais para sabermos por que o Estado deve tanto, a quem ele deve e
como se deve resolver os seus problemas E isso que nos compete, nestemomento, para continuar o debate sobre o problema das subvencOes sociais
e discutir urn pouco a proposta do nobre Deputado Ermano Batista, que vem
em seguida. Na realidade, no processo, repete-se o argumento de que a
suspensão, que ocorreu de fato por determinacao do Presidente, deverja
ocorrer em relacao as entidades porque existia urn pequeno equlvoco ou uma
interpretacao de urn possIvel equlvoco na lei. Quero insistir em que, ern
momento a!gum, nenhurn dos parlamentares que subiu a esta tribuna paradizer que existe urn equlvoco na lei e que temporariarnente nOs terlamos que
Suspender as subvencoes sociais veio dizer qua! e a lei, qual e o equivoco e
como ele poderia impedir a destinacao dos recursos

Por outro lado, em nenhum momento, nern mesmo o Presidente destaAssemblé p
a cuidou de analisar os mais graves equlvocos na distribuiçao de

recursos em razão de esta ter sido feita aqui, ferindo a Constituicao brasjlejra,
a COnstituicao do Estado de Minas Gerais e a Lei Orgànica de Assisténcia
Social. Mais grave ainda, o que se fez aqui foi urn teatro, uma peça mal
formulada e ma! justificacia E a gravidade é malor porque é o que se propOe
hoje para ser votado, corn a justificaçao de que é necessário votar 

0 Projetode Lei no 1.698/98 para se poder retornar a atividade anterior.
Na realidade, e urn giro de 3600, para se ficar no mesmo lugar e justificar a

tese de que os Deputados podem e tern que continuar distribuindo recursos
püblicos Na realidade isso é extremamente grave, porque a lei, na suaremOdelaçao e na sua proposicao não inova em absolutamente nada. E é taoruim o projeto original que foi substituido pelo Substitutivo n o 1, e é tao ruim 0Substitutivo n o 1 que nem a Justificaçao tern fundaniento

Eu me permito, neste momento apresentar a justificaçâo antes de darpros
seguirnen0 ao debate, do que já fol dito aqui pelo nobre Deputado

Ermano Batista. Nobres Deputados vejam o relatOrjo que está sendo
proposto para que haja insistência e a maior,a dos Deputados votem urn
projeto de lei que não muda absolutamente nada e não avança urn milirnetro
em relacao a qualidade dos servicos de assisténcia social. Se avança em
aigum sentido, avança no sentido de botarmos o pé no cirnento fresco. 0 que
se quer aqui e consolidar uma estrutura defeituosa. E urn defeito daAssernbléja Legislativa a manutencao desta situacão de Os parlamentaresindividualmente distribuIrem recursos pUblicos. 0 parecer para o 2

0 turno
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rejeita a proposta de iniciativa popular. Em 15 dias, mais de 30 mil cidadäos
mineirOS e cidadäs rnineiras vieram a esta Casa, através de urn abaixo-
assinado, para dizer que a Assembléia Legisiativa não pode ser uma casa de
assistência. Derarn-nos a chance para serrnos maiores, urn sinai, urn grito
para que pudéssemos ocupar urn espaço importante e recolocar Minas onde
eta deveria estar: nurn ponto avançado da construçãO da polItica nacional. Ou
queremos ser grandes e fazer Minas grande ou queremos ser individualistaS,
colocando as nossas posicöes acima do interesse püblico, para rnanter tudo
do modo como está. Vejarn, Sras. e Srs. Deputados, esse relatôrio, para
verificar se é digno votarmos o projeto que está sendo proposto: o
Substitutivo no 1. Urn substitutivo que rejeita a proposta de iniciativa popular,
corn mais de 30 mll cidadãos e cidadãs mineiras sinalizando que podemos
ser diferentes e meihores. Vejam o que diz o relatório, na fundamentacãO: "A
natureza e a importância da matéria tratada pelo Projeto de Lei no 1.698/98
fazem corn que ele deva ser analisado de forma acurada, porém em tempo
habit, para que as rnedidas propostas sejam implementadas o mais
rapidarnente possivel". Acontece que o processo está sendo apressado para
evitar a discussão, para que o projeto não seja realmente analisado de
rnaneira acurada e, na forma do encaminharnento, percebernos que o que
tern de esséncia na teoria tern de contradicäo na prática.

De acordo corn esse racioclnio, isto é, acreditando que a atuaçâo proposta
para o Conseiho Municipal de Assistência Social deva iniciar-se corn a rnaior
brevidade possIvel, discordamoS da Emenda n o i, que dilata o prazo para que
os municipios instalem seus Conseihos Municipais de Assistência Social.

Srs. Deputados, o que o Substitutivo no i está propondo em relação a
lirnitaçäo dos prazos para que os rnunicIpios possam se cadastrar, possam
instituir os seus conseihos, é urna deterrninacào autoritária e draconiana, que,
na reatidade, condena os municipios que näo cumprirem essa determinacãO a
nunca mais receberem recursos, se tivermos que analisar a lei do modo como
está instituida. Na realidade, na forma que o Substitutivo n o i está propondo,

cria-se impasse definitivo, excluindo Os municIpioS que, no prazo de 120 dias,
não concluIrem o seu projeto, nâo organizarern os consethos e o Fundo
Municipal de Assistência Social.

Isso e extremamente grave. A lei não poderia fazer esse cerceamento. Ela
poderia avançar a fim de apenas repassar os recursos pUbticos para as
municipios que tivessem o Fundo e o Consetho Municipal. E, na medida que
OS rnunicipios pudessem se organizar, pudessem se fortatecer e constituir a
sua estrutura de assistência, eles poderiam recebê-los no futuro.

Portanto, essa lei nâo contribul absolutamente corn nada. A lei condena os
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municipios que não conseguirem fazer Os seus conselbos e fundos no prazo
estabelecido a näo receberern mais nenhum recurso de assisténcia de
subvençao social.

Continuo aqui a leitura da fundamentaçao do relatôrio. (- Lê:)
"Embora reconheçamos o mérito da consulta popular, feita para a

elaboraçao do Substitutivo no 2, julgarnos que ele nào oferece resposta as
necessidades sociais de forma mais adequada e oportuna que o Substitutivo
no 1, pois esse ültimo dispöe sobre a matéria de maneira abrangente e
detalhada."

Näo e verdade. E é grave essa colocaçao. A Assembléia Legislativa näo
deveria fazer isso corn urn projeto de iniciativa popular. A população de Minas
Gerais não foi consultada sobre esse terna. A populaçao de Minas Gerais, por
meio de mais de 30 mil cidados, tomou a iniciativa de dizer que a
Assembléia Legislativa não é capa para assistência, no e local de
distribuiçao de cadeiras de rodas, de arnbulância, de favores pessoais, mas
que deve cumprir urn papel diferente. E diz mais: Os recursos de assusténcia
social devem ser alocados no Fundo Estadual de Assisténcia Social, no
Fundo da Criança e do Adolescente e no Fundo de Satde. E isso o que diz a
lei de iniciativa popular. Nâo foi consulta popular.

Desaflo a Assembléja Legisiativa do Estado de Minas Gerais a fazer uma
consulta popular. E, se essa consulta popular determinar que é aqui que
ternos que fazer distribuição de recursos pUblicos, ai, sim, vamos retomar
essa prática. Mas a iniciativa popular está dizendo outra coisa. E da forma
que isso está escrito, esse parecer agride a inteligéncia e a dignidade do povo
mineiro e, de rnodo muito especial, dos cidadãos que mobilizaram e
sinalizararn para esta Assernbléua a possibilidade de ela ser diferente e
melhor.

Diz o relatório que o Substitutivo n° 1 é mais importante, pois esse ültimo
dispOe sobre a rnatéria de rnaneira abrangente e detalhada. 0 substitutivo é
fraco e nâo inova nada no que se refere a assistência social. E ainda, cria
situação grave, porque ele estabelece o que deve ser subvencionado no
Estado de Minas Gerais, mais do que a assisténcia social, urna série de
fatores e processos.

E no final, o art. 6 1, § 10, diz o seguinte:
"As subvençoes e auxIlios a que se referem esse artigo incluirão os

seguintes objetivos: desenvolvimento da atividade de cultura/esporte,
proteção ao meio arnbiente, proteçao a saüde, prograrnas de alirnentaçao,
cursos de profissionalizaçao atividades de artesanato, desenvolvirnento
cornunitário." Tudo da assisténcia social que está conternplado na Lei
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Orgânica da Assistência Social, mas diz na ültirna letra: "Outros definidos em
lei local". Ou seja, permite abrir as portas da subvencãO para qualquer outra
coisa definida em lei. Isso é extremamente perigoso no rnomento em que o
Estado nâo tern recursos suficientes para atender as suas rnais importantes e
mais graves necessidades. Estamos correndo o risco de vermos ocorrer no
Estado de Minas Gerais o que está ocorrendo no Nordeste brasileiro: a forne,

I que provoca saques e violência, pelo fato de os pobres do Estado de Minas
Gerais não terem as mInimas condiçöes de serem atendidos pelos programas
de assistência social.

Isso é extremamente grave e é perigoso permitirmos que subvencöes
soclais possam ser destinadas para outros fins que não o da assistência; no
momento em que o Estado não dispöe de recursos suficientes nern para
pagar o 13 1 salário aos funcionários püblicos. Essa é a realidade deste
Estado, esse é o absurdo desse projeto, que, se rasgado e jogado na lata de
lixo, não alterará absolutamente nada nesta Assembléia. A decisäo de
Deputado destinar ou não destinar recursos de subvenção social não é dessa
el, é decisão polItica desta Assembléia e do Presudente da Assembléla
Legislativa do Estado de Minas Gerais. E é decisão poiltica que fere a
Constituição e a Lei Orgânica da Saüde. Deixem de votar essa lei,
determinem que os recursos de assisténcia continuem a ser repassados por
via do Deputado - não vai rnudar nada. Aprovem essa lei e repassem os
recursos por via dos Deputados, individualmente, e tudo continuará como
está, inconstitucional e ilegal. Essa é a realidade que estamos tratando aqul,
nobre Deputado.

Sr. Presidente, quero agora avançar urn pouco em relaçäo a discussão que
foi feita pelo Deputado Ermano Batista. 0 Deputado Ermano Batista fez a
seguinte colocacão aqui desta tribuna: "Permita-nos esta Casa retomar
assunto que nos tern absorvido, nesses Ultirnos dias - o da execução, na
esfera estadual, da polItica de assistência social, mais especificamente o das
subvencöes sociais. Comprova-se, a partir de 1993, quando se editou a
denorninada Lei Orgânica de Assisténcia Social - LOAS -, Lei Federal no

: 8.742, de 7/12193, a definiçäo das diretrizes e dos principios a que deve
sujeitar-se a Politica Nacional de Assistência Social, bern corno sua
organizacão fundamental, estruturada corn base no Conselho e no Fundo

. Nacional de Assistência Social, nos Conselhos e nos Fundos Estaduais de
Assistência Social e Conselhos e Fundos Municipais de Assisténcia Social."

Portanto, ele está se referindo a urna lei que, se cumprida, nada mais
precisariamos fazer aqui em relação a assistência.

Continuando: "Pretende-se que tais conselhos e fundos, corn competéncias



I04prOprias e devidamente articulados, componham o Sistema Nacjonal dessistêA ncja Social, como que urn conjunto harmônico de P
rocedimentospermeando todos Os niveis e esferas do governo." Concordo corn ele. "Emfavor da idéla de organicidade, os fundos, forrnados de receitas de origensdiversas, concentrariam a fonte dos recursos a serem aplicados nas acoes de

açäo social, obedecendo tal aplicacao a orientaçao ao 
acompanhamento e afiscalizacao dos conselhos e efetjvandose executivamente, por meio deOrgao da administraçao"

Seria a Secretaria do Trabalho da Assjstência Social, da Criança e do
Adolescente Concordo corn isso. 0 ponto fundamental e que as acöes de
assisténcia social não estão todas concentradas nos conselhos e nos fundos
que compöem o sistema. Também concordo mas, na realidade, o Governo
do Estado de Minas Gerais não atendeu a lei, não define 

Os recursos deassistencia social, não cumpre a Lei Orgãnica da Assistência Social. Ele naomanda Os recursos da assisténcia social para o Fundo Estaduaf deAssisténcia Social, mas os distrjbuj e Os completa nas diversas secretariasNa realidade joga esses recursos sem nenhum planejamento para aassisténcia social. 0 importante é que o Conselho de Assisténcia Social e aSecretaria do Trabalho, Assistêncja Social, da Criança e do Adolescente tern
urn consolidado dos projetos e açOes para o Estado no valor deR$60.000.000,00 mas Os recursos não estão disponIvejs Seguramenteesses programas não serão atendjdos porque esses recursos são 

destinadospor meio de outras fontes. Os objetivos do sistema são 
Os do art. 203 daConstitu:cao da Repüblica, reproduzidos no art. 194 na Carta deste 

Estado.Ocorre que a açâo social pode efetivar-se corn o espectro de objetivos 
maisampliados. Assim é que as subvencoes sociais, por definicao, atendem a

entidades püblicas ou privadas, de caráter assistencial ou cultural, sem
finalidade lucrativa. E o que dispöe a lei mais antiga dessa ordern, a Lei n

o4.320, de 1964. 0 que nos move fundamentalmente e assirnijar que as açöes
de assjstêncja social ainda não são colocadas sob um modelo Onico e
sistémico definido na Lei Orgânica de Assisténcia Social, sem prejuizo 

dosparámetros de fIscalizaçao e controle No Executivo, é o que se revela em
suas práticas, como e püblico e notOrio. Aqui, tambem, mais uma vez, o
Deputado Ermano Batista faz denüncia de que o Executivo não sisternatjza e
nao cumpre as leis do Estado, do ponto de vista da prática da 

assisténciasocial. Ele, que faz parte do Governo deveria, mais do que fazer a denüncja
desta tribuna, sentar-se corn o Governador e exigir dele que 

organizassemelhor as leis do Estado, planejá-las meihor e cumpri-las em favor do povo.
Continua o Deputado Ermano Batista: "para que esse atendimento se tome
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definitiVamente esciarecido, a Assembléia Legislativa está, neste momento,
cogitando em aprovar 0 Projeto de Lei n o 1.698/98." Traz aqui urna afirmacão,
como se fosse uma verdade definitiva, que a sua lei, a sua proposta e que
salva 0 problema. Nada disso. Já tivemoS oportunidade de discutir a respeito
dessa lei. Não avançamos absolutamente nada. Essa é a realidade. E o
Deputado Ermano Batista continua dizendo que as subvençöes sociais
deveriam ser suspensas em razão de urn pequeno equivoco na lei das
subvencöeS sociais, que estabelece diferenciacâo interpretativa entre
universalizacão e universalidade. Afirmado inicialmente pelo Deputado Miguel
Martini, ele insiste nessa tecla. E os Deputados que insistern em falar em
subvenção social dizem a mesma coisa. Vão a lei e expliquem como ha essa
contradicão. E absurdo. Estão dizendo que existem contradiçöes onde não
existem. Dizem que o impedimento e constitucional, e isso não é discutido
nesta Casa. Esse é o grande problema. Não you continuar a discussão sobre
o que fala o nobre Deputado Ermano Batista, mas terei toda a oportunidade
de fazer a discussão durante o tempo que permanecer nesta Assembléia.

Concedo ao Deputado Miguel Martini a oportunidade de fazer urn aparte
neste momento.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Considerando que V. Exa. não
quis discutir comigo, agradeco o aparte, e espero que, em momento hábil,
democraticamente, eu possa debater. Vou me inscrever, sO que al não you
poder conceder o aparte. Muito obrigado.

O Deputado Adelrno Carneiro Leão - Sr. Presidente, o Deputado Ermano
Batista coloca que a suspensão das subvençOes sociais para as entidades
deveria ocorrer em razão desse equivoco. E al o Presidente da Assembléia
Legislativa, depois de falas encadeadas por diversos Deputados, determina a
suspensão dos recursos.

Quero dizer que, da mesma forma, ele determinou a suspensào dos
recursos, independenternente de qualquer lei. Baseado nesses argumentos,
ele poderia voltar. Se a Presidência desta Casa realmente desejar que Os

equivocos legais, que as polêmicas legais, possam ser superados, não será
corn essa lei, corn essa proposição, será corn outra atividade.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que o nobre Deputado Miguel
Martini fez aqui urn desaflo a mim e ao Partido dos Trabalhadores para que
suspendêssemos a destinação dos recursos de assisténcia de maneira
individualizada. Os meus colegas do PT terão o direito de responder
individualmente.

Não you dar a resposta ao desaflo do Deputado Miguel Martini porque, no
meu entendimento, ha mais coisas para serem feitas por ele que não posso
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fazer, pois não posso distribuir verbas de subvencao Ia da Secretaria de
Assuntos Municipais. Mas, o que posso fazer, you faze-b, cumprindo a
determinaçao de mais de 30 mil eleitores no Estado de Minas Gerais que
disseram que nao e aqui, nesta Assembléia Legislativa, que tern de ser
distribuidos os recursos püblicos. Não you distribuir, you destinar por melo de
requerimento encaminhado a Presidència, ao prOprio Governador do Estado
de Minas Gerais, dizendo que a mim caberia, nesta Assernbléia, destiná-los,
de imediato, para o Fundo Estadual de Assistência Social.

o Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - Corn a palavra, para
discutir o projeto, o Deputado Raul Lima Neto.

o Deputado Raul Lima Neto* - Srs. Deputados, rneus senhores e minhas
senhoras, avisado fui pela verdade de que este parlamentar precisa, no
exercicio do rninistério que Ihe foi dado por Deus, aprender coma agir,
aprender as recursos deste parlamento e, entre eles, aprender a negociar
seus projetos.

Para encaminhar esse projeto, usarei todo a tempo que me concede a
transparéncia, a consciência, porque nunca faltei a urn trato, embora em
todos as tratos tenha confiado e me faltado a superconfiança. 0 Ultimo foi o
serviço 0900, ocasião em que tive apoio de hornens rnaravilhosos, na palavra.
Sabendo que o nosso Estado, que a nosso povo estava sendo lesado - e nOs
representamos o povo - e que Minas Gerais estava despertando em prirneiro
bugar no nosso Pals corn a sua vocação poiltica natural, desta Casa emanou
urn projeto que obrigava a TELEMIG a oferecer uma senha ao usuário de
telefones, sem a qual a conta seria gratuita. 0 projeto foi imediatamente
copiado pelo Estado de Goiás. E Ia eles regulamentararn isso.

Apenas o nosso companheiro Deputado Arnaldo Penna disse que vai votar
contra. Disse a ele que o prajeto é constitucianal. Arnaldo, nós estamos
legislando sobre direito econômico. Al ha jurisprudéncia dos despachos, dos
Procuradores, dos Juizes, dos Prornotores, todos por unanimidade. Arnaldo,
isso e uma Ioucura. Ha interesse de partes que estão explorando,
hipnotizando a nosso pova. Isso da mais dinheiro do que qualquer Ioteria. Ate
as carnbjstas estäo concorrendo. Eles entram na sua casa, näo pedem
Iicença. Isso é direito do consumidor. Existem familias sofrendo e gente
ganhando dinheiro demais. Mas Arnaldo dizia assim: "Nâo, é inconstitucional"
Tudo bern, disse que ia votar contra. Eu tive 17 votos contra e precisava de
39. Mas isso e natural. Não pode. Seja o vosso dizer sim, sirn; não, não.
Soube de Deputado que disse estar comigo e deu uma piscada, quer dizer, é
a quarta vez, é a quinta vez.

Quero dizer, corn toda a transparência do meu coração: esse projeto,
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acabel de lé-ba mais urna vez. E urn projeto linda, que pretende criar esse
conselho municipal. Nos Estados Unidos, e al podem averiguar, a açäo social
é toda praticada por urn conseiho municipal.

Deputado Tarcisia Henriques, vejo que deseja urn aparte, e a concederei ao
final de minhas palavras, sabenda que V. Exa. vai contribuir demais porque é
urn tribuno fora de série e, evidentemente, terá 30 minutas para me ajudar.

Srs. Deputados, não sabia disso, mas ja em tantos lugares eu dizia: gente,
crie urn conselha, urn consebha de pais de alunos, urn canselho de
professores, urn conselho Iigado as pessoas mais carentes para a criaçâo de
pequenas agroindiistriaS. Já falei sobre issa aqui. Esse projeta dispöe,
inclusive, sobre a fiscalização, porque esse consebha exerceria a fiscalizacão
corn mais firmeza. Possa Ihes afirmar, e cheguei a dizer issa a varias pessoas
que me procuraram pedindo apoia, que se sabe que no Brasil, por força de
falta de caráter, essas associacãeS se tornam, em grande parte, urn filete de
corrupção diflcil de ser fiscalizado. Houve quem dissesse: se vocé comprar
urn ou dais carros em name da associacãO e depais vendé-los, näo precisara
mais prestar contas, urna vez que sO se presta conta do carro que chegau,
nâa sendo necessário faz6-lo corn relaçãa a saida. Mas esses conselhos
estarâa ali em dma, de aiho. Esse conselho estara, inclusive, trazendo
rnelhorias, porque e natural, é do pova, e é clara que, essenciabmente, quem
vai sentir a dar do dedäo do pé machucado é a corpa, e é a corpa municipal.
Parabéns, esse e urn projeto desta Casa. Entretanta, senhores, se deve au
não esse conselho ser mediadar de verbas indicadas pela Assernbléia ou
pebo Governadar é a que se debate aqui.

0 Deputado que me precedeu, Adelrno Carneiro Leãa, insiste em ser pebo
Governador e diz: Eu ja mando para a Conselha Estadual. De quem é esse
Conselha Estadual? Do Estado. Esse Conseiho Estadual é que vai indicar
para... ah, voce ja rnanda. E porque vocé tern e vocé mandau. E esse

. Conselho Estadual aplicara coma esse dinheira? Sabe par qué, Excelência?
Explicarei par qué. 0 Deputado Miguel Martini - estau citando a seu name
porque ele paderá usar a Regirnenta Interno - disse a seguinte: Eu dispensei
a indicaçãa da subvencâa social. Mas eu Ihe perguntei depois: Mas vocé
indicou para as Prefeituras, inclusive para a Prefeitura de Buritis. Ele disse:
Mas eu indiquei do SETAS. Você recebeu quanta do SETAS, 400 ou 550?

. Este Deputada nào recebeu nada. Vocé recebeu todas as arnbulândiaS. NOs
nâo recebemos nada. Nãa temas condicOes, Excebéncia.

V. Exa. tera direito pebo art. 60 ou 160 do Regimento Interno, de usar.
. Agora, aqui sera urn conselha para fiscalizar. Eu sei que existern hornens

honrados aqul, inclusive corn carnprornisSa, rnas V. Exa. já está mandandc
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fizeram urn acordo, inclusive a nasso partida inteiro. Clara, IOgica. 0 nassa
partida e campasta par hamens que deram suas palavras. Palavra, "el
nambre", palavra. E lOgica. Ele repassou a entidades seriissimas. Ele é urn
sindicalista, carn abras saciais sérias.

Eu apenas estau falanda exatarnente sabre a matérja ern debate. Eu tenha,
carna testemunha, este Plenária inteira. Estau falanda sabre subvencâa social
e sabre as principias desse prajeta, elagianda-a e tecenda camentárias Sabre
ele, mostranda coma a subvencao social é usada par tadas. Se quisessernasfazer abstruçaa, era sO a nassa partida tada e quem quisesse fazer urn cara e
pronto. Al canseguiriamas abstruir mesrna. Estau dizenda issa para a
Deputada Adelma Carneira Leâo parque S. Exa. terá de se explicar. Para
issa, ele tern a Regimenta Interna, que Ihe concede 15 rninutas. Eu citei a
name dele. Nãa seria, evidenternente, uma forma de fazerrnas uma tribuna
palItica? Se eu sou contra a princIpia vatarei? Nâa. Mas, em tese, precisamas
examinar as campramissas feitas. Se for para abrir mâa, estarnas aI. Eu nãa
vau dar mãa para urn saca vialenta. Issa é urn debate. Vamas carnpetir ate,
nãa cam as que vâa a cavala, rnas cam as que väa de aviãa, parque seremas
desacreditadas Mas será que vale a pena?

Entretanta, Exceléncia, se este debate abre a caraçãa de V. Exa. e se traz
a fé de que vai canvencer, de que vai calocar a transparéncia de que a seu
alva nãa e a tribuna palItica, parque a meu também nâa, vamas em frente. Se
nãa...

Canceda urn aparte aa Deputada Adelma Carneira Leãa.
0 Deputada Adelma Carneira Leâa (Em aparte) - Gastaria que, haje,

canstassem no arcarnenta do Estada as recursas de assisténcia social,
principa p rnente para cumprir a principia canstitucianal legal. E V. Exa.
pergunta par que mandar para a Funda, e esse Funda vai ser utilizada para
qué? Quera dizer que, no ana passada e neste ana, as arganizaçoes ligadas
a assistêncja social, as canseihas municipais de assisténcia social, a
Canseiha Estadual de Assisténcia Social fizerarn a levantamenta das
necessidades saciais do Estada em diversas regiOes, cama Almenara,
AracuaI, Bela Horizonte, DivinOpaljs Curvela e várias autras regiOes do
Estada. Fai feita urn cansalidada das regioes cam prajetas arcadas em tarna
de R$60.000.0,00 Seguramente entre eles, deve haver prajetas
priaritárias tadas eles, ja que foram analisadas, rnerecedares da atençãa do
Estada. Mas gasta muita de trabalhar cam a lOgica do nassa campanheira
Patrus Ananias: "0 Gaverna deve servir a tadas, mas deve servir
principalmente àqueles mais necessitadas e àqueles lacais ande a vida está
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mais ameaçada." 0 que estou praponda é que as recursos que estamas
destinanda para a Fundo Estadual de Assisténcia Social passa atender aos
projetas aqui demandados. Coma näo se pade atender a todas, que a
Canseiho Estadual de Assistência Social, constituido paritariamente pelo
Governo do Estada e par empresas prestadoras de assisténcia, pelos
usuárias, que esse Conselho possa escolher as prajetas mais irnportantes,
aqueles que beneficiem as regiães onde a vida estiver rnais arneaçada.

0 Deputado Raul Lima Neto* - Esse Conselha, entãa, é urn conseiho
estadual, em que existe a paridade de acordo corn a lei. Mas existe mesmo.
Conheço a caso de uma familia de Gavernador Valadares que entrau nos
Estadas Unidos de forma ilegal e, cheganda Ia, na rodoviária, a Conselho
levou essa farnIlia para urn apartamento de dais cômodas, mas onde havia
microondas, geladeira, fagão. Pracurou catequizar essas pessaas e auxiliou-
as na especializacão de sua rnäo-de-abra para que encantrassern emprego.
Entâo, quando ha urna abra social bonita coma essa, Deus retribui. Ele
manda bênçäas. "Tuda a que fizerdes aos meus pequeninos, a mirn a fazeis".
Ha urn versIcula nos provérbias de Salomäo que diz que quem acode aa
necessitada empresta aquele que a criou. Feliz é a nação que faz isso. Deus
retribui. Quanta a nos, a nossa mao esquerda nãa sabe a que foi dada pela
direita. Mas, no Estado, que seja também urna organizacäa formada par
pessaas realmente vocacionadas para a obra social, coma esses conseihos
estaduais que nunca deram certo, coma a LBA, FEBEM. E muita importante
cumprir. Entãa, que as pessoas curnpram.

Agora esses conseihas vãa indicar para quem? Será que eles vão repassar
alguma verba para alguma instituicâa que V. Exa. jâ atendeu? V. Exa.
mandou alguém a esse Conselha ou vai mandar, ou ainda vai passar essa
verba?

0 Deputado Adelmo Carneira Leâo (Em aparte) - Deputada Raul Lima Neta,
you repassar todas as recursos ao Fundo Estadual de Assisténcia par rneia
de requerimenta que farei a esta Casa. 0 Conselha terá aportunidade de, ao
prestar cantas, dizer quais serãa as entidades que receberão recursos. Mas
quera dizer mais ainda, a ünica coisa que eu peço aas Conseiheiras é que
utilizem esses recursas para aqueles pragramas mais importantes onde a
vida está mais ameaçada, para resgatar a dignidade das pessaas do Estada
de Minas Gerais. E isso a que estou oferecendo. Haverá prestacão de cantas.
Estau pedindo que haja transparéncia na aplicacâo dos recursas.

Coma näo repassarel mais recursos para entidade de maneira
individuaizada, todas as projetas e programas que forem encaminhadas ao
meu gabinete you encaminhá-los ao Conselho, ao Funda, a Secretaria de
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Estado e Acão Social. Espero que esses programas e projetos sejam bons.
Mas não estou pedindo a quem quer que seja do Conselho que atenda de
maneira privilegiada ou diferenciada a qualquer entidade. Estou solicitando e
exigindo do Estado de Minas Gerais, ao Governador do Estado, que use os
recursos püblicos de assistência para atender aos interesses desse povo de
Minas Gerais e para os melhores projetos, aqueles que possam resgatar a
dignidade, a cidadania e a própria vida onde ela esteja ameaçada. E isto o
que estou solicitando, Deputado Raul Lima Neto.

0 Deputado Raul Lima Neto* - Muito bern, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
podemos perceber a pureza de seu coração. Uma oração de Davi, urn dos
reis politicos da época, pede: "Senhor, cria em mim urn coraçäo puro e
renova dentro de mim urn espirito reto". V. Exa., Deputado Adelmo Leão, corn
isso, está dando uma demonstraçâo de que confia plenamente na instituição.
V. Exa. propöe uma emenda no sentido de que esta Casa passe a verba ao
Conseiho Estadual de Assisténcia Social. Nâo estou defendendo a
distribuição dos recursos petos Deputados. No principio V. Exa. está correto.
Este parlamento tern uma funcäo importantissima de entrar no mérito do
conhecimento da vocaçâo lindIssima que é legislar, dar leis. Somos
responsáveis pela felicidade ou pelo sofrimento do povo. Agora mesmo you
dar urn aparte a V. Exa. Entretanto, é necessário que reflitamos - eu coloquel
ao seu partido e disse que, no momento em que ele renunciasse, eu tambérn
estaria renunciando. E aI so V. Exa. ficou sozinho. Quero dizer uma coisa: se
esse Conseiho funcionar, V. Exa. está de parabéns.

Queremos que ele funcione. Mas othe: consethos municipais são muito
mais excelentes em poder. 0 campo de sua administração... Admira-me que
V. Exa. não seja urn municipalista. A célula "mater" da sociedade humana é o
municIpio.

Se V. Exa. vai aconseihar esse Conseiho Municipal a repassar as verbas a
esse projeto, então vai fazer apenas uma emenda de repasse. Veja bern: que
o Governador repasse ao Conselho Estadual, e que o Conselho Estadual
repasse aos conselhos municipais, ou que Os conselhos estaduais continuem
repassando aos municipios, que eles nem sabem qua[ é o problema. Quero
que V. Exa. explique isso.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leâo (Em aparte) - Claro, isso já está
explicado na lei.

Deputado Raul Lima Neto, primeiramente, não precisamos fazer aqui
nenhuma emenda. Na realidade, se analisarmos corn carinho as
Constituiçoes mineira e Federal, vamos ver que o que estamos fazendo é
irregular. Não precisa de emenda nova, não precisa de proposta nova, nada.
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E mais: a lei orgânica de assisténcia social, federal e estadual, estabelece
esse ritual, as relaçöes entre os conselhos municipais e o conselho do
Estado. lsso está muito bern destrinchado, explicado na lei.

Então quero falar para V. Exa. o seguinte: primeiro, que esse conceito de
que não sou municipalista não é verdadeiro. V. Exa. tern urn preconceito corn
relação a minha conduta. Sou profundamente municipalista. Segundo, a
atividade de assistência social vai ser exercida em nIvel de municipios. Como
existe uma consolidacão da proposta de todos os conselhos das regionais, so
O Conselho Estadual poderá saber onde e em quais municIpios estão os
melhores projetos e as meihores demandas. E a lei já define que os recursos
de assisténcia social serão passados de fundo a fundo. A execução final, là
na ponta, será feita pelos conselhos municipais.

0 repasse vai ser feito como se faz na saUde. V. Exa. sabe que na estrutura
da lei orgànica de saüde os recursos são repassados do Fundo Nacional para
O Fundo Estadual e dos fundos estaduais para os rnunicipais. E a mesma
lôgica, é a mesma estrutura legal. E eu não posso fazer nenhum julgamento
ou pre-julgamento da natureza dos conseihos. Eu não estou repassando para
O Fundo, porque esse Conselho tern alguma proximidade comigo. Em
principio, a metade dele sendo do Governo, e sendo de urn Governo do qual
não faco parte, eu nao teria rnotivos para fazer essa justificativa. Estou
trabalhando é no princIpio da questão.

0 Deputado Raul Lima Neto* - Quero dizer que V. Exa. teré tempo de se
explicar, ate porque eu o cito mais uma vez, Deputado Adelmo Carneiro Leão.
V. Exa. acha que esses consethos cuja criação se propOe nesse projeto são
os mesmos já existentes em el?

0 Deputado Adetmo Carneiro Leão (Em aparte) - Esse projeto não tern
nada, nao tern novidade, não inova, não avança nada.

0 Deputado Raul Lima Neto* - Não, Excelência. Diga apenas "sim" ou
"não".

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte) - Sim, são os Consethos,
Deputado Raul Lima Neto.

0 Deputado Raul Lima Neto* - E vlcio de CPI. V. Exa. me perdoe.
0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Não estou sendo inquirido por V. Exa.

Estamos debatendo, nao, Deputado?
0 Deputado Raul Lima Neto* - Então, sim?
0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Leia o projeto, Deputado Raul Lima

Neto.
0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Estou corn urn projeto que está

sendo votado. 0 projeto que ja existe em lei estadual 6 esse mesmo?
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o Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte) - Deputado Raul Lima Neto,

temos uma estrutura legal de Estado constitulda pela Constituiçao, pelas leis,
federais e estaduais, que todos podernos conhecer. Basta V. Exa. se voltar
para as leis referentes a assistência social para concluir que nada de novo se
acrescenta a esse projeto que está al. Não ha nenhuma novidade.

o Deputado Raul Lima Neto* - Então, se o Deputado já quiser repassar a
Conselho Municipal já pode? Esses Conseihos já existem em todos os
municipios?

Apenas diga ao microfone, porque, se ja existe... mas, se não existe, aqul
está urn projeto born. Apenas a discussäo se esses Conselhos devem
receber a indicaçao dos Deputados representantes dessas regiOes, ou do
Governador. Gostaria que V. Exa. me respondesse, porque, se o seu
principlo está certo, e eu creio no princIpio, you votar "nâo" tarnbém. Mas V.
Exa. compreende, pelo fato de que a aplicação por parte de muitos
Deputados é honrosa, se é pelo Conseiho agora, que este fiscalize, e, se
houver alguma associaçao trarnbiqueira, que faz algum convenlo corn
trambiqueiro, que rouba de viüva, de ãrfäo, de pobre, pior do que urn
assaltante a mao armada, o seu lugar no inferno é muito mais fundo. Mas, se
ele se arrepender, terernos uma fiscalizaçao bern melhor, acirrada.

Fica, então, o debate, se devemos suprirnir ou não, evidentemente, da
Assernbléia. V. Exa. pode entrar corn o projeto amanhã e corn o apolo do seu
partido e de outros, pois, a partir do ano que vern, assinaremos o projeto corn
V. Exa., e, então, usar-se-á uma forma de se repassar ao Conseiho, mas que
haja sempre a fiscalizaçao do Deputado. E, se houver fiscalizaçao, temos de
ver o rnal da RepUblica, porque o Governador pode fazer o que fazia o antigo
PSD e a antiga UDN, rnais o PSD; a UDN nâo fazia rnuito isso, não.
Obrigado.

o Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos.
- Vern a Mesa:

EMENDA NO 1 AO PROJETO DE LEI N O 1.698/98
D6-se ao inciso II do art. 40 a seguinte redaçao:
"Art. 40
II - instituirr os respectivos Conselho Municipal de Assistência Social e

Fundo Municipal de Assistêncja Social, garantida a composiçao paritária, corn
representantes do Governo, no ârnbito dos Poderes Executivo e Legislativo, e
da sociedade civil organizada.".

Sala das ReuniOes, 17 de junho de 1998.
Ibrahim Jacob
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussâo. No decorrer da discussâo, foi
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apresentada ao projeto a Ernenda n° 1, do Deputado Ibrahim Jacob. Nos
terrnos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, a Presidéncia vai subrneter
a emenda a votação, independentemente de parecer: para tanto, solicita a
Sra. Secretária que proceda a sua leitura.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Lê:)
- A Ernenda n° 1, lida pela Sra. Secretária, é a publicada nesta ata.
O Sr. Presidente - Em votacâo, o projeto, salvo emenda. Corn a palavra,

para encarninhar a votacão, o Deputado Adelmo Carneiro Leäo.
O Deputado Adelrno Carneiro Leâo - Quero fazer encaminhamento

contrário ao Substitutivo n° 1, já que esta Casa recebeu o Substitutivo n° 2,
que e uma proposta popular e, realmente, avanca de maneira rnuito
significativa em relacão ao trato dos recursos de subvencäo e assistência
social. Esse substitutivo propãe que os recursos sejam alocados onde rnelhor
poderão ser utilizados: no Fundo Estadual de Assistência Social, no Fundo da
Criança e do Adolescente e no Fundo da Saüde.

Entendo que esses setores poderão dar rnelhor e rnais ampla cobertura a
assistência social. Nesse caso, e reforcada toda a estrutura, todo 0

arcabouco constitucional e legal do Estado e do Pals. Portanto, 0 substitutivo
avança no sentido de tirar o papel individualizado dos parlamentares na
distribuicäo dos recursos püblicos, näo so os da Assembléla Legislativa, mas
todos os recursos de assisténcia social. Isso é extrernarnente importante,
porque retira de nOs urn papel que tern sido motivo de constrangimento para a
Assernbléia e a maioria dos Deputados. Cada vez que urn parlamentar utiliza
urn recurso de rnaneira incorreta fere a Assembléia como urn todo. Todas as
vezes que a instituição, rnesrno sern a participacäo do parlamentar, pratica
irregularidades no exerciclo da açao de assisténcia social prejudica Os

parlarnentares que distribuern Os recursos. Näo e born para nós, näo
avançarnos. Não perdemos poder enquanto parlarnento. 0 nosso Poder tern
que estar acirna desse interesse individualizado. Coletivarnente, votamos aqui
o orçarnento do Estado de Minas Gerais, legislarnos sobre o todo. E, nesse
orçarnento, se tivéssernos a ousadia de faz6-lo ser cumprido, se criássemos
mecanismos para que os recursos orçamentários fossem aplicados da
maneira como votamos aqui, estariamos exercendo corn rnuito mais
cornpetência o nosso papel de legislar sobre as finanças do Estado. Esse é
urn papel extremamente irnportante. A proposta de iniciativa popular
estabelece, no parágrafo Unico, que os recursos de assistência social não
podern ser abocados a Assembléia Legislativa. E absolutamerite correto.
Sabemos, por experiências do passado, que a famosa ASFAS deu muito
mais constrangirnento do que beneficios, prejudicou rnuito mais a Assembléia
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do que trouxe benefIcios a sociedade. Isso foi recente. Todas as vezes que
denüncias são levantadas quanto a prática de irregularidades todos nos
sofremos. Volto a dizer que isso é urn imenso constrangimento. Isso nos
coloca numa situaçào de pequenez. Ficamos nurna situação de pequenez
quando temos que distribuir cadeiras de rodas, ambulâncjas e remédios para
a população, pois esta merece tudo isso sern nenhum constrangirnento. As
pessoas não deveriam se curvar diante de urn Deputado. 0 cidadâo portador
de deficiéncia, o idoso, a criança abandonada merecem assistência, nâo ern
funçao da nossa intervençao, rnas em funçao de urn estado de justiça social,
num Estado cornprometicjo corn a distribuição justa dos recursos, num Estado
mais avancado do que este. Al nos sobraria urn papel niuito maior. E par isso
que, insistentemente, estou solicitando aos parlamentares que votem contra a
Substitutivo n° 1 ao projeto de lei do Deputado Errnano Batista, para
assegurarmos a prevalência da estrutura legal e constitucional da assistência
social, do bem-estar do nosso Estado e da grandeza da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votacãa, a Deputado
Raul Lima Neto.

o Deputado Raul Lima Neto* - Disse que usaria a tempo regimental coma
forma de desenvolver urna reflexão malor. Evidenternente, para que esse
cornpanheiro e todos as Deputados possam ter aprovados nesta Casa
projetos de surna irnportãncia, corno as dos senhores.

Vou responder ao companheiro Deputado Adeirno Carneiro Leão: V. Exa.
me convenceu em muitas coisas. Realrnente, a distribuiçao de cadeira de
rodas, de pernas e braços rnecãnicos as associaçoes não deve ser função de
Deputado. Mas, companheiro Deputado Adelnio Carnejro Leão, a clientelismo
no nosso Pals é tao grande que o membro de uma comunidade,
especialrnente do interior, diante de qualquer sofrimento, recorre,
imediatarnente, ao representante da associaçao local, ao politico legal, que,
por sua vez, procura tambérn o Deputado para pedir cadeiras de rodas e
outras coisas mais.

Gostaria de charnar a atençao dos senhores para a fato de que, na
verdade, ha que se estudar urna rnaneira melhor para rnudar a fôrrna que aI
está, para que este Poder seja totalrnente livre para voar coma águia,
desprendido dessas obrigaçoes que terminani sendo urn peso, urn encargo
social de alta cobrança.

Fiquei convencido de que devernos procurar, irnediatarnente, juntamente
corn a partido do nobre companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão e as
demais partidos, fazer urn debate sobre esse terna. E no ano que vem, então,
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vamos dar urn grande passo, sem nenhuma prornessa nesse sentida, mas
fiscalizando a Executivo. 0 Deputado não deixará de receber no seu gabinete
pedidos para que a Executivo envie verbas a deterrninada obra, para uma
ponte, par exernplo, coma rnandamos para a cidade de Buritis, e para tantas
outras cidades que ligararn pequenas cornunidades onde näo podia passar
nada. Vão procurar a Deputado, e a Deputado vai procurar a Governador.
Tornara que o Governador não faca coma as Governadores anteriores, corno
sempre faz; ou seja, se votarem no rneu projeto eu libero, se nãa votarern eu
não libera. E passemos as mãos do Governador näo sornente as 450, rnas
também esse, que e livre desta Casa. No princlpio, a nobre cornpanheiro está
certo: que esta Casa não tenha essa carga e esse peso, ate parque nãa vale
o desgaste que causarnos a este tao impartante, tao influente Poder, que é a
Poder parlarnentar do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada.

0 Sr. Presidente - Em vataçäa, a prajeto, salvo ernenda. Os Deputadas que
o aprovarn permanecarn camo se encantrarn. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputada Adeirno Carneiro Leão - Peca verificacãa, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental.

Questão de Ordern
• Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, gostaria de saber se está

senda votada a emenda ou a projeta.
O Sr. Presidente - Foi votada a projeto, salvo ernenda. Em seguida,

colocaremos em votação a ernenda de V. Exa. A Presidência vai proceder a
verificação de votaçãa; para tanto, solicita aos Deputadas que ocupern seus
lugares.

- Procede-se a verificação de votacão por rneio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sirn' 45 Deputados; vatararn "não" 7

Deputados. Está, portanto, ratificada a apravacão do projeta na forma do
vencida em 1 0 turna. Em vatacão, a Ernenda n o 1, sern parecer. Os
Deputados que a aprovarn perrnanecam coma se encontrarn. (- Pausa.)
Rejeitada.

• Deputado Ibrahim Jacob - Peco verificaçäo, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificaçäo de

votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupern seus lugares.
- Procede-se a verificacão de vatação par rneia do painel eletrOnica.
o Sr. Presidente - Votaram "sirn" 19 Deputados; vataram "nãa" 30

Deputados. Portanto, estã ratificada a rejeicãa da emenda. Está, portanto,
aprovado, em 20 turna, a Projeto de Lei no 1.698/98 na forma do vencido em
10 turno. A Cornissão de Redação.

Declaraçöes de Vota
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1160 Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de sugerir que aPresjdência da Casa formulasse urn documento no qual o Deputado que forfazer uso da verba de subvencao declarasse 
textualmente que deseja fazeruso da verba, de acordo corn a lei existente, para acabar corn estadernagogia que as pessoas fazem: falarn contra, falam contra, depojs 

vão IA ,num cantinho e mudam de idéia. Já dizia urn ex-Governador que e o pessIque "mama e mia". Isso tern que ser acertado. Precisa ser 
colocadotext

ualmente que o cidadão quer distribuir a verba e que nao e a conjunturasocial que assim o determina ele tern que ter o desejo pessoal de fazer essa
distribuiçao Acho essa uma atitude mais decente que a demagogia que
algurnas pessoas honradas aqui vêrn fazer, algumas ate em norne de Deus.

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente votel 
contrariarnente a esseprojeto e queria aproveitar para fazer algumas correçaes quanto asinforrnacoes eq

uivocadas que o Deputado Adelmo Carneiro Leâo trouxe aqui.
Acredito que ele saiba que so existe verba de subvencao social naAs
sembléia, e, pelo que entend, ele abriu mao de sua verba. Portanto, ele

está sendo urn pouco mais coerente, agora. A impressão que tenho e a deque ele está contra mim, e continuo sem entender, porque estamos fazendo 0mesmo discurso Apenas, penso que o discurso é demagogico uma vez que,se as verbas nâo forem indicadas pelos Deputados - eu nâo as indicarel -, asentjdades também ficarao sem receber, porque elas não estão no orcarnento.
0 Fundo Estadual de Assisténcia Social não recebe nenhum recurso,portanto, não pode ser rernanejado Isso pode ser feito através de umaemenda que mande, por carta de crédito, complementa,. Queria avisar aoD
eputado Adelmo Carneiro Leão que ha rnais uma informaçao equivocada.

Ha muito tempo, eu não sou mais Presidente da Comissão de 
FiscalizaçaoFinanceira e Orcarnentarja De forma que podemos discutir as idéias corninformacaes ver

dadeiras, honestas, não demagogicas nem atentatOrjas a urncolega parlamentar. Muito obrigado
0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, é triste urn final de noite comoeste, de urna noite em que este Deputado cumpriu regimentalmente o seudever e, desde o inIcio, falou que era contra o principio falou isso ao prOprio

autor do projeto. 0 máximo que eu poderia fazer era ficar calado, votar contraou não vir. Mas reconheci a beleza do projeto no aspecto de se criar urn
conselho municipal e conheci a beleza do projeto no sentido de partirmos
para uma reflexão Eu não poderia aceitar uma acirrada acusacao ou uma
defesa absoluta daqueje que defendia apenas o que ele queria. Entretanto, as
palavras que ouvimos foram palavras de quem o julgou, Segundo o seu
coracão. Isso é principlo básico da fIlosofia e é princIpio b6sic0 da psicologia.
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Urn homem julga segundo o seu coração. Se ha uma coisa que e perigosa na
democracia é que ela gera demagogia. Mas gera demagogia naqueles que,
por natureza, são demagogoS. Evidentemente, senhores, as palavras que
ouvimos aqui não justificaram o voto, mas quem dera o seu mandato
justificasse a sua existéncia. Porque urn homem será medido pelos projetos,
pelas palavras, pela coerência, pela transparênCia.

Sr. Deputado, na verdade, votel em branco anteriormente. E votei em
branco de novo. Deveria ser branco porque, evidentemente, sendo, no
principio, contrário, seria branco, uma vez que não tive e ainda não tenho
condição de dizer que, na tese, também o sou, porque não o sou neste
momento. Por isso votei em branco. Expliquei que iria fazer isso, embora
tenha dito ao Deputado que votaria "não". Mas engrandeco este parlamento,
engrandeco homens que são serbs, Integros, que não despertam suspeitas,
cuja arma da milicia não é a arma nem o punho, mas a palavra, a verdade.
Os que primam pela verdade nâo temem o punho, porque o sábio é mais forte
que o robusto. Agradeco a oportunidade que este parlamento me deu de
cumprir cabalmente esse ministério e esse dever, juntamente corn as
companheiros que muito respeito nesta Casa. Muito obrigado.

Questães de Ordem
0 Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

verificar, de pIano, nào ha "quorum" para a prosseguimento da reunião,
rnotivo pelo qual solicito seu encerramento.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito recomposicão de
'quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai solicitar ao Sr. Secretãrio
que proceda a chamada para recomposicão de "quorum". Corn a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder a charnada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 29 Deputados. Portanto, ha

"quorum" para a discussão das demais matérias constantes na pauta.
Discussão, em 2 1 turno, do Projeto de Lei n° 1.543/97, do Deputado Paulo

Piau, que altera o art. 1° da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispöe sobre as
licitaçoes e as contratos da administracão centralizada e autárquiCa do
Estado e dá outras providéncias. A Comissão de Fiscalizacão Financeira
opina pela aprovacäo do projeto corn a Ernenda n° i, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Corn a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Raul
Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto* - Srs. Deputados, por favor, esse projeto é urn
dos mais lindos que tern tramitado na Casa. Esse projeto do cooperativismo
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vai ser a soiuçäo para a populacão do Estado. Srs. Deputados e Sra.
Deputada, V. Exas. sabern que, realmente, é nosso objetivo que a Casa se
esvazie agora, porque esse projeto tern emendas. Ele dispOe sobre a
reguiamentaçao, ou seja, é uma demonstraçao para o Estado de que o
homem pode voltar a ser ou ser o que nunca foi. E muito mais do que urn
prociuto. 0 cooperativismo puro é a saida para o Pals. Não o cooperativismo
que é praticado agora, nem o daqueias minas de ouro ou de aiexandrita,
como as do Sr. Chang. Akás, descuipe, de Nova Era, em que os garimpeiros
são escravos, não são sOcios de cooperativas. E urn cooperativismo no qual
o lucro é dividido igualmente entre os membros da cooperativa.
Evidentemente, essas cooperativas competiräo corn as companhias de
terceirizaçao, que, consequentemente terào que se adequar a uma nova
realiciade. 0 homem nao é produto. Deve haver uma comissão muito menor.
No Brash, tudo é carIssimo. 0 vii é o hornern, o trabaihador, a mão-de-obra.
No cooperativismo, o vii se torna o produto. Evidentemente, urn produto de
qualidade, mas vii no preço, porque ha uma distribuiçao de trabaihos e
riquezas.

Sr. Presidente, V. Exa. pode perceber que o assunto é importante. Tenho
27 minutos e 33 segundos e, como não ha "quorum", gostaria de interromper,
para continua,- quando houvesse "quorum", ou, entâo, pedir a V. Exa. seja
feita a recomposicao de "quorum". Vamos ficar assim: recompae e sai,
recompoe e sal, recompoe e sal? Nào, ciaro que não. Mas é porque esse
projeto é de suma importância. Não podemos votar de afogadilho, näo.
Existern interesses importantissimos de cooperatjvas.

O nosso companheiro Deputado Ronaldo Vasconcelios, grande
ambientalista, também está inscrito para encaminhar a votaçäo. E falou:
"Deputado, se vocé não for, eu you". isso porque ihe interessa. Ele está
sensivel ao clamor. Esse projeto do nobre Deputado Paulo Piau é urn dos
mais importantes para o trabalhador do Estado de Minas Gerais. Simples,
mas é cooperativismo

Podemos, também, debater e, ate, fazer urna CPI para analisar essas
cooperativas, que nada tern de cooperativismo, em que os membros não
passani de produto, como para as companhias de terceirizacao, que fazem
do homem produto do negócio e ainda aviltam a mão-de-obra.

Questão de Ordem
o Deputado Ronaldo Vasconcellos - Nobre Deputado Raul Lima Neto,

Presidente Francisco Ramaiho permitlu, corn liberaiidade, que V. Exa.
continuasse. Mas gostaria de chamar a atenção da Presidéncia, pois somos
apenas cito Deputados em Plenário. Pediria, então, o encerramento de
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piano, da reunião, por genthieza.
Encerramento

0 Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexhstência de
"quorum" para a continuacão dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 18, as 9 horas, para a
especial de amanhã, as 20 horas, nos termos dos editais de convocacão,
bern como para a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

- Sem revisão do orador.
ATA DA 282a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 18/6/98

Presidência dos Deputados Geraido Rezende e Maria Olivia
Surnário: Comparecimento - Abertura - Questöes de ordern; chamada para

recomposição de "quorum"; existência de "quorum" para prosseguimento dos
trabaihos - i a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do Dia): i a Fase: Questão de
ordem; suspensão e reabertura da reunião - Existência de "quorum" para
apreciacão da matéria em pauta - Discussäo e Votação de Pareceres:
Parecer de Redacäo Final do Projeto de Lei n° 1.350/97; aprovacão - Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.698/98; encerramento da discussão;
discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovacão; declaraçães de voto -
Fase: Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Ivo José - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Ahiton Vilela - Ajalmar
Silva - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio Julio -
Antonio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 0mhz -
Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely TarqüInio - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira
- João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Mhlitão -
Leonldio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmoio Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Tarclsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 9hl5min, a iista de
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comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos os
nossos trabalhos.

QuestOes de Ordem
o Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sra. Presidente, solicito

encerramento de piano desta reuniâo, porque não ha "quorum" para
discussäo nem para votaço dos projetos da pauta.

o Deputado Tarcisio Henriques - Solicitamos a recomposiçao, Sra.
Presidente.

A Sra. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai determinar ao Sr.
Secretário que proceda a chamada para recomposição de "quorum". Corn a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder 6 charnada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Durval Angelo) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Responderarn a chamada

29 Deputados. Portanto, ha "quorum" para prosseguimento dos nossos
trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura da ata
da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6ria, nas funçoes de 20-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reuniâo anterior, que é aprovada sern restriçöes.

21 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçào, a Presidência vai
passar A 2a Parte da reuniâo, em sua 1a Fase, corn a apreciação de
pareceres e requerimentos.

Questâo de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - V.Exa. poderia nos conceder 15

minutos? Estarnos fazendo urn acordo, e as coisas estäo correndo muito
bern. Gostaria que V. Exa. suspendesse a reunião P01 15 minutos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência suspende a reuniâo por 15

minutos para entendirnentos entre as Lideranças. Estão suspensos os nossos
trabaihos.

Reabertura da Reuniao
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabaihos. A Presidência verifica, de

piano, a existência de nürnero regimental para apreciaçâo da matéria em
pauta.

Discussão e Votaçâo de Pareceres
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O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.350/97,
do Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
MuniciPio de Paula Cândido imôvel que menciona. Em discussão, o parecer.
Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussãO. Em votação. Os
DeputadoS que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sançäo.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n o 1.698/98, do Deputado
Ermano Batista, que dispöe sobre a concessão de beneficios de assistência
social no Estado e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussäo. Em votação. Corn a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. DeputadoS, uma vez
que o projeto já está em fase de redação final e jâ fomos derrotados no 1 1 e

no 20 turnos, e possivelmente agora, não poderlamos deixar de registar o
nosso voto contrário a esse projeto, dizendo que, desde o inIcio, defendemos
o projeto apresentado, de iniciativa popular.

Hoje, queremos deixar registrado o nosso voto contráriO, solicitando aos
Deputados e as Deputadas que reflitam para que possamos, na discussão do
orçamento do próximo ano, fazer profundas alteracöes para que tenhamos
melhor aplicacão e melhor controle sobre as verbas de subvencão. Muito
obrigado.

o Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os DeputadoS que o aprovam
permanecarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sancão.

DeclaracãeS de Voto
o Deputado Miguel Martini - Declaro que voto contrariamente e deixo

registrado que acho ser necessário urn debate corn a sociedade,
principalmente ouvindo as entidades e as Prefeituras que tern sido
beneficiadas.

Quero ressaltar que se colocarmos no orçamento da forma como hoje ele é
apresentado, nâo Ira nenhum recurso para elas. A minha tese é que isso seja
feito em médio e longo prazos, na medida em que conseguirmoS garantir que
as verbas alocadas no orçamento sejam executadas. Da forma como está
hoje, esse orçamento, na verdade, ainda e uma peca de ficção, nâo é
determinativo, apenas autoriza. Diante da dificuldade de caixa em que o
Estado se encontra, esses recursos nao seräo repassados para o Fundo
Estadual de Açâo Social.

Acho que precisamos encontrar alternativa para essa questão. Votei
contrariamente, porque tomei uma posição nesta Assembléia de abrir mao
desse recurso, ate que a sociedade se manifeste. Estamos consultando as
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entidades, estamos consultando a sociedade em diversas viagens que temos
feito pelo Estado e depois de ter uma visão do que a sociedade pensa a
respeito da verba de subvençao social, al, sim, poderei pensar e novamente
indicar. Ate Ia eu suspendi e votei contra, porque acho que deve haver
discussão mais ampla. Muito obrigado.

o Deputado Antonio JUlio - Sr. Presjdente Srs. Deputados, quero declarar
meu voto favorávej a esse projeto do Deputado Ermano Batista e dizer que
nOs, Deputados, representamos a sociedade. Nós, em nome da sociedade,
resolvemos dar urn basta a essa hipocrisia da discussão sobre a subvençao
social. Quero parabenizar esta Casa pela aprovaçao desse projeto, que é
uma resposta que demos a sociedade, aprovando e garantindo as entidades
Os recursos de que elas tanto necessitam.

Gostaria de registrar meu voto favorável ao projeto e deixar o meu abraço
fraternal ao Deputado Ermano Batista e a esta Casa por esse ato em nome
da sociedade da qual tanto se tern falado nesta Casa.

o Deputado Marco Regis - Muito obrigado, Sr. Presidente. Queremos
declarar que votamos favoravelmente sem nenhum constrangimento, ao
projeto de lei do Deputado Ermano Batista, endossando aqul as palavras do
Deputado AntOnio JUlio, de que temos que dar urn basta a hipocrisia daqueles
que criticam a maneira pela qua[ as verbas de subvenção social são
destinadas - através da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - e
que querem que elas sejam manipuladas em five! de Estado e de municipios,
por organizaçaes, que, embora legalmente constituidas, vâo continuar
manipujando essas verbas, principalmente no ãmbito do municipio. Corn a
experiência de ex-Prefeito Municipal, sabemos que o controle social nos
municipios e ainda ficticio. 0 controle social é exercido por influência dos
Prefeitos. Por isso mesnio, achamos que essa discussão tern que avançar
mais e votarnos favoravelmente ao projeto, sem o constrangimento que
muitos tiveram.

0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, fiz questão de tambérn
declarar o meu voto e de dizer por que assim o fiz. Achamos que esse
projeto, de qualquer forma, foi urn avanço, no sentido de priorizar a
sociedade, que, diretarnente necessitada, pois intermediada por urn conselho
municipal, nao so priorizará corn justiça as obras necessárlas ao municipio,
corno também fiscalizará Entretanto, votei contra, porque fui convencido, e
convencido fiquei - como ontem disse -, pelo companheiro Adelmo Carneiro
Leâo, que perseverou e rnostrou que seria muito melhor. Teremos outros
passos, evidenternente, e quando isso acontecer, esta Casa se dedicará ao
pariamento exclusivamente e, no que diz respeito a legislaçao de projetos,
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ela ha de ser urn exemplo, urn farol para este Pals.
E urna carga, é urn peso que tomarnoS, ate por causa da responsabilidade,

e assirn compreendemos muitos colegaS, como o companheiro Marco Regis,
que conheco bern, homern reto, Integro, figura exOtica, mas cheia de
conhecimento e de arnor, que declarou seu voto corn veemência e que,
evidenternente, faz isso porque repassou as subvencOes a entidades
serlIssimaS e ye uma forma melhor de fiscalizar e de aplicar essas verbas
nesse projeto, que foi urn avanco, e esta Casa, que o elaborou, está de
parabénS.

Tarnbém justificando o meu voto, quero dizer que voto tudo nesta Casa corn
consciênCia, depots de analisar acuradamente. Estou fazendo isso de urn ano
e rneio para cá, porque you responder a Deus por tudo que votar. Sou
favorável também ao projeto do Deputado Paulo Piau, que varnos votar
mesmo como está, para, no 2 0 turno, serem apresentadas emendas para
aperfeicoâ-lo, porque o cooperativiSmo é a solução para o desemprego e para
O 

progresso do nosso Pals, e Minas pode dar esse passo a frente. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se

Fase da Ordern do Dia, corn a discussão e a votaçãO da matéria constante na
pauta.

Questão de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, temos agora matérias

importantes que exigem "quorum" qualificado, e, como houve urn acordo entre
Os DeputadoS Ronaldo Vasconcellos e Paulo Piau para que o projeto
referente as cooperativas seja votado na terça-feira, e nâo hoje, não temos
nUrnero regimental para prosseguir corn os trabaihos, por isso solicito a V.
Exa. o encerrarnento da reunião.

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

nUrnero regimental para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de logo mats, as 14 horas, corn a
ordem do dia já publicada, e para a especial de hoje, as 20 horas, nos termos
do edital de convocacão. Levanta-Se a reunião.

ATA DA goa REUNIAO ESPECIAL, EM 18/6/98
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

- Sumário: ComparecimentO - Abertura - Ata - Designacão de Comissão -
ComposicãO da Mesa - Destinacão da reunião - Execucão do Hino Nacional -
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124Palavras do Deputado Durval Angelo - Palavras do Frei Ronaldo Gomes

Neves - Apresentacao do Grupo Teatral Novas RaIzes - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Presidente - Encerrarnento

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carrie ito - Geralcjo Rezende - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alencarda Silveira Junior - AmbrOsio Pinto - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Bilac

Pinto - Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Ermano Batista - Gil Pereira - Jorge
Eduardo de Oliveira - Marco Regis - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Tarcisio Henriques.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl5min, declaro

aberta a reuniâo. Sob a proteçao de Deus e em norne do povo mineiro,
iniciamos os nOSSOS trabaihos Corn a palavra, o Sr. 2

0-Secret6rjo paraproceder a leitura da ata da reunião anterior.
Ata

- 0 Deputado Wanderley Avila, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restricaes

Designacao de Comissão
o Sr. Presidente - A Presidéncia designa os Deputacios Arnaldo Penna e

Olinto Godiriho para, em comissão, conduzirem ao Plenário as autoridades e
os demais COnvidados que se encontram no Salão Nobre.

Corn posiçao da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa os

Revmos. Frei Ronaldo Gomes Neves, representando a ParOquia CristoRedentor do Barreiro de Cima; Pe. José Norberto da Silva, representando aComandante da 4' Regiao Militar e da 4' Divisào do Exército; Paulo Gabriel
Lopes Blanco, Vicário Provincial dos Agostinianos no Brasil; Pedro Lopes,Vicário Provincial dos Agostinjano5 no Chile; Edelmiro Mateo Mateo, VicãrioProvincial dos A

gostiniano5 na Espanha; Hans Vanderber, Vicário Provincialdos A
gostinjanos na Bolivia; e o Deputado Durval Angelo, autor dorequerimeno que deu origem a esta homenagem

Destinaçao da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reuniáo a homenagear a ParOquia Cristo

Redentor pelo seu 300 aniversárjo de instalacao
Execucao do Hino Nacional

o Sr. Presidente - A Presidéncia convida as presentes a ouvir o HinoNacionaj.
- Ouve-se o Hino Nacional
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PalavraS do Deputado Durval Angelo
0 Deputado Durval Angelo - Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro, 1°-Vice-

presidente da Assembléla LegislatiVa do Estado de Minas Gerais,

representafld o o Presidente Romeu Queiroz; Revmo. Frei Ronaldo Gomes
Neves, nosso amigo, irmão de caminhada e representante da Paróquia Cristo
RedentOr do Barreiro de Cima; Revmo. Pe. José Norberto da Silva,
representando o Comandante da 41 Região Militar e da 4a Divisão do
ExercitO RevmO. Sr. Paulo Gabriel Lopez Blanco, Vicário Provincial dos
AgostiniaflOS no Brasil, nosso irmão de caminhada; RevmO. Sr. Pedro Lopez,
Vicário Provincial dos Agostiniaflos no Chile; Revmo. Sr. Edelmiro Mateo
Mateo, Vicário Provincial dos Agostinianos na Espanha; Revmo. Sr. Hans
Vanderber, Vicário Provincial dos Agostiniaflos na Bolivia; minhas senhoraS e
meus senhores; moradoreS, paroquianoS da Paróqula Cristo Redentor;
colegas DeputadoS presenteS, a partir do Concilio Vaticano II, que sacudiu a
Igreja Católica coma urn novo Pentecostes, buscando resgatar os principiOS
do Evangeiho a luz dos sinais dos tempos, floresceU a trabaiho das
comunidades eclesiais de base, mais voltado para as milhöeS de miseráVeiS e
excluIdos da sociedade. Depois de quase 2 mil anos de cristianiSrnO, 0

Vaticano recuperaVa a verdadeiro sentido da opção pelos pobres.
Afastando-se da linha tradicional da Igreja, moldada a imagem e

semelhanca das classes dominantes, em que as Padres se tornaram, muitaS
vezes, a eminência parda do poder, germinou, sobretudo na America Latina,
a Teologia cia Libertacäo, combativa e aguerrida, que clama por justica e
busca a redencão do homem espoliado e aviltado de nossa continente.

Surge, assim, na Igreja hodierna, uma linha pastoral que é bern a irnagern
do Cristo Redentor, pois tern como objetivo maior libertar 0 ser humanO do

inferno: a inferno que é a vida degradante imposta pelos poderOsOS a bilhöes
de nuiseráveis pelo mundo afora, ao longo de rnilêniOs de história.

Corn certeza, esse e a grande pecado daqueles que detêm a poder: deixar
que impere a miséria num pals pródigo de riquezas.

No caso especifico do Brasil, mais triste aunda é a nossa realidade. Embora
: seja urn dos paises mais bern aquinhoados de dádivas da natureza, campela

aqui, pela incUria do poder publico, a fome e uma pobreZa crônica que parece
naa ter cura. Coma disse urn escritor nordestino, numa frase famosa, "existe

. urna miséria rnaior do que morrer de fame no deserto: é não ter a que corner
na terra de Canaâ".

No dia 11 Ultimo celebramos a "Corpus Christi", cujo significado tern
passado despercebida pela maioria das pessoas. E preciso lembrar - e isso

está bern entranhado na consciéncia dos que professarn verdadeiramente a
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doutrina cristã - que a corpo de Deus é também o corpo machucado e ferido
do seu povo, carcomido pela fome, dilacerado pela miséria e, sobretudo,
abandonado pelo descaso do poder pUblico.

Conforme disse 0 Cristo, que se identifica corn cada ser humano caldo a
beira da estrada, "o que fizestes a urn desses pequeninos a rnim o fizestes",
coma está em São Mateus, XXV, 40. Ficar, pois, indiferente e insensivel as
necessidades e aos reclamos do povo é urn pecado estrutural que
precisarnos extirpar da face da Terra.

Sem divida, a corpo de Deus é sempre vilipendjado toda vez que
massacres de sem-terra ocorrem no Pals, crianças de rua são chacinadas,
doentes morrem pela negligência do poder ptiblico, epidernias se alastram
sem nenhum controle das autoridades, pnsioneiros são executados de forma
truculenta nos presidios.

Assim, de massacre em massacre que acaba virando "show" de televisão,
perde-se a dimensão ética do problema, e a consciéncja nacional vai ficando
cada vez mais anestesjada.

Enquanto isso, na periferia das cidades, que extrapola a Avenida do
Contorno, perambularn as exciuldos e marginalizacios, vitimas da lOgica fria
das pollticas neoliberais, que tern a lucro e a idolatria do mercado coma seus
novas deuses.

Senhoras e senhores, foi no Barreiro da pobreza e da miséria, que infestam
as regiöes periféricas de nossa Capital, que surgiu, ha 30 anos, a Paraquia
Cristo Redentor. Foi corn a barro do Barreiro de Cima que se moldou uma
obra portentosa, empreendida pelos religiosos da Ordem de Santo Agostinho.

Fundada em 1968 e dirigida pelos Padres agostinianos a partir de 1973, a
ParOquia Cristo Redentor congrega hoje 11 comunidades e mais de 25
pastorais.

Atuando em bairros de classes operárias e convencidos de que a fé cristã
requer condiçOes dignas de vida, Os religiosos vérn desenvolvendo, ao longo
dessas trés décadas, uma açâo pastoral eficiente que bern justifica a name da
ParOquia: 0 Cristo Redentor, que liberta do pecado, da rniséria, da fame, do
subemprego, da falta de valores e de tantas outras mazelas sociais e
pessaais.

Lutando contra todos os tipos de dificuldades, a Paroquia nasceu, tal corno
o Menino Deus, na humildade de urn chão pobre e lamacento, desprovido de
recursos, onde praticamente faltava tudo.

Convencidos de que a politica deve ser urn rneio para canstruir uma
sociedade mais justa, igualitária e fraterna, os religiosos agostinianos,
ernpenhados na redençao e na libertaçao do pavo de Deus, realizarani uma
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eficiente acão pastoral de conscientizacäa e participaçãa palItica, em que as
pobres e as exciuldos do Barreiro passaram a ter vaz e vez. Basta vermas,
neste ata, a presenca das cornunidades.

Haje, corn a trabaiho obstinada que se ernpreendeu e contanda corn a
colaboracão das religiosas e de centenas de leigas que atuam na regiäa, as
Padres conseguirarn mobilizar as diversas comunidades que integrarn a
Barreiro de Cirna e apresentam uma foiha de servicas marcada pela eficiéncia
e pela seriedade.

Assim e que, na defesa dos interesses coletivos, a comunidade lutau
bravamente pela não-fechamento do Hospital JUlia Kubitschek, destinado ao
desaparecirnenta no Governo Newton Cardoso. Hoje, aberto ao atendimento
geral, a Hospital é rnonitorada de perto par urn conselho comunitário, que
continua a lutar para eleger dernocraticamente sua direcãa, direita esse
negado no atual Governa do PSDB.

Renhido, igualmente, fol a movimenta contra a extinçãa da FEBEM pela
Governadar Eduardo Azeredo, par ocasião do qual se organizau a Conseiha
Cornunitária Paula Campos, que acompanha as trabalhas da instituicãa,
fiscalizando e denuncianda as arbitrariedades de que são vItimas as crianças
carentes e as deficientes mentais que nela residern.

Destaca-se, tambérn, na pastoral, a Açãa Social Cristo Redentor - ASOCRE
-, escala profissionalizante cam mais de 300 alunas, que aferece cursas de
tornearia rnecãnica e carte e costura, alérn de supletiva de 1 0 grau. Em alguns
projetos, o nosso mandata esteve fazendo parceria.

Sempre corn a propósito de resgatar as excluldos da sociedade, a Parôquia
tern organizada açöes eclesiais, atuanda em praticamente todas as areas em
que existem caréncias. Aos jovens, par exemplo, a pastoral dos adolescentes
tern proporcionado boa formação na vida da fé e na experiéncia comunitaria.
Entre eles, formou-se ate rnesmo urn grupo de teatra, a Novas RaIzes, do
qual teremas oportunidade de assistir uma apresentacãa hoje, aqui.

Mencione-se, ainda, o trabalho de formaçao de liderancas, por mela de
cursos de Tealogia para leigos e da universidade popular, onde damos
também a nossa contribuicãa a Paróquia, sensivel e atenta aos problemas da
regiãa, movimentando-se em todas as direcöes, solidária corn as sem-terras,
as sem-tetos, as daentes e os portadores de deficléncia.

Par autro lado, desenvolveu-se, junta a comunidade, urn trabaiho preventiva
na area da saUde, por meia de palestras sobre medicina alternativa, hábitos
de higiene e aproveitamenta de alirnentos.

Hoje, consciente de sua cidadania e bern estruturada em açöes eclesiais e
pastorais, a populaçãa, sempre que se faz necessária, aciona a poder
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pUblico, exigindo direitos básicos para uma vida digna, coma escola, pastas
de saUde, habitaçao, água, luz, transporte, segurança e pavirnentaçao de
ruas.

Para ter vaz junta aos bairros que integrarn a Barreiro de Cima, ha muito
circula a "Boca do Povo", jamal birnestral muito bern cuidado e impresso, que
divulga o trabalho da ParOquia, atualmente dirigida pelo amigo e irmâa Frei
Ranaldo Games Neves.

Acompanhando, desde 1979, a trabaiho desenvolvjcjo pela Paroquia Cristo
Redentor, do qual tenho pracurado participar ativamente, tanto que a
cansidero a minha parOquia, par questa näa geográfica, mas afetiva e de
engajamento pastoral, quero aqui dar a meu testemunho e aplaudir, de
püblico, a obra realizada pelos religiosos agostinianos e par centenas de
leigos engajados que nela atuam.

Ao expor tao e!oquente exemplo de solidarjecjade corn as excluidos da
sociedade e de crença na capacidade redentora da açâo pastoral, esperamas
que ele não se perca na formalidade desta homenagem que ora rendemos a
ParOquia Cristo Redentor pelos seus 30 anos de existência.

Que permaneça em nós a licao de abstinaçâo e garra dos religiosas da
Ordem de Santo Agostinho. Que a Cristo, que liberta de todas as prisöes, d6-
nos forca e coragem para romper as grilhoes da opressäo e da miséria,
buscando sempre a redencao dos pabres e dos indefesas.

Senhoras e senhores, para encerrar as minhas palavras, quero aqui fazer
urn apelo a sensibilidade de tados, lendo urn poema do nassa irrnão, Pe.
Paulo Gabriel Lopez Blanco, ex-Pároco e hoje Provincial dos agostinianas,
que e também poeta e articulista constante do "Boca do Povo". Coma a Paula
já disse que sou urn permaner,te deferisar e divulgadar de suas poesias,
desde 1979, quando participamos da publicaçao dos "Poemas de Periferia",
quero ler aqui a poema "Monotorna".

"0 latido triste do cachorro, / nesta tarde fria de junho, I muda a paisagemdo Barreiro. II Na periferia, / a mundo se reduz, hoje, I a simples coisasbanais: I carvão, I fumaça, I ferro, / operárjos a pé / de volta para casa. II Nahorizonte, I Ia no Bairro Miiionários, / a Cristo Redentor I preside a tragediadesse povo, I intui as paixôes, I fortalece as amores, I acolhe as promessas Ie leva a luta. II Periferia / nascida ao ritmo do suor, / das mãos calejadas, I dosangue derramado. I No dia em que tu explodires, / esta cidade tremerá.
Quem sabe, a poesia, que voa pelas dimensöes aitaneiras da liberdade e

tern a poder rnágico de redimir, comova as duros coracoes dos homens e
mulheres deste Pals, sensibiljzandoos para urna ação politica eficaz e
redentora? Muito obrigado.
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Palavras do Frei Ronaldo Games Neves

0 Frei Ronaldo Games Neves - Exma. Sr. Deputada Cleuber Carneiro, 1°-
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e
representante do Presidente, Deputado Romeu Queiroz; Revma. Sr. Fe. José
Norberto da Silva, representante do Comandante da 4a Região Militar e da 4
Divisäo do Exércita; Revmo. Sr. Frei Paula Gabriel Lopez Blanco, Vicário
Provincial dos Agostinianas no Brash, irmão e companheiro, cam quem divido
a grata tarefa de animar e canduzir a ParOquia Cristo Redentor; Revma. Sr.
Frei Pedro Lopez, Vicária Provincial dos Agostinianas no Chile; Revma. Sr.
Edelmiro Mateo Mateo, Vicária Provincial dos Agastinianos na Espanha;
Revma. Sr. Frei Hans Vanderber, Vicária Provincial dos Agostinianos na
Bolivia; Exrna. Sr. Deputado Durval Angelo, campanheiro e amigo de muitas
lutas e mu itas sonhos; querido povo do Barreiro, aqui presente, pova amigo e
companheiro nessa caminhada; irmãas agostinianos aqui presentes,
religiosas dominicanas do Sagrado Coração de Maria da Assunção; Srs.
Deputados, senhoras e senhares, ha 30 anos atrás, a Sr. Arcebispa de Bela
Horizonte, D. João de Rezende Costa, criava a Paróquia Cristo Redentor, na
região do Barreiro de Cima, aos pes da serra do Curral. Naquela época, coma
a capela que serviria de igreja matriz era dedicada a São Sebastião, a
populaçâa local pediu que a mesmo santa seguisse coma padroeira da nova
ParOquia. No entanta, coma já houvesse várias parOquias dedicadas a São
Sebastiãa, D. João prapôs que a padroeira fosse a Cristo Redentor.

Dessa forma, senhoras e senhores, nosso emérito Arcebispa, de modo
profético, prenunciava a que mais tarde seria a marca da espiritualidade e da
ação pastoral da Igreja naquela região periférica da cidade de Bela Horizonte.
Vale dizer: na região do Barreiro de Cima, Cristo é sobretudo uma realidade
redentara, que convaca a pavo de Deus a redenção.

Durante 25 anos, nos, religiosas agostinianos, temas estado presentes junta
a esse pova, numa atitude de servico e animação solidéria, e é corn essa
experiéncia que venho aqui, em name de todos as agostinianos que vivemas
e partilhamos a fé junta a essa gente, testemunhando a que D. João, ao
propor coma padroeira de nossa ParOquia a Cristo Redentor, incutia no
caração de nossas comunidades: uma espiritualidade e uma acãa pastoral
que colocam toda a missão apastôlica a servico da vida e apresentam urn
Cristo que, libertanda a ser humano das correntes da injustica, da dor e da
morte, resgata toda a existéncia para Deus.

Na realidade, no transcurso destes 30 anos, a dimensão da redenção
marcou a experiéncia de fé de nossas cornunidades, ajudando-nos a unir fé e
vida, oração e luta par libertacão, mostrando-nos que "a terra e a céu não
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tão em Oposicão", bern na linh de Ruysbroeck, urn mIstico holandés que,ipre tando Mestre Eckart, disse- "Se vocé está em êxtase, e urn 

pobre batea sua p01-ta pedindo re
medio, deixe o Deus que vocé tern no êxtase paraen

contrar o Deus que está no pobre, porque o Deus que vocé 
encontra nopobre é mais seguro que o Deus que vOcê deixa no êxtase

uma mIstjca que não luta

	

	 ". Aprendemos queContra a injustiça e a exclusão, que nao alimentaatitudes de retjdão e de partilha, não é mIstica, é mistificaçaoAprendemos a re
conhecer Deus como Pai, ou We de Miserjcórdja quetern seu coracao der

ramado sobre os miserávejs desta terra; e que essarniserjcOrdja divina é experirnentada e vivida através das rnãos e dos gestosS
olidários de uma lgreja misericordiosa E, durante estes 30 anos, buscamosser urna Igreja m:sericordjosa

Nesta cam inhada de 30 anos, a dimensâo da redençao nos mostrou a rostode urn Deus trinitário, marcando a prática religiosa e social de nossa vivêncjaeclesial, dentro de urn espjrjto comunjtárjo de "uma so alma e urn sO coraçaovoltados para Deus", como nos inspjra Santo Agostinho 
Aprendernos queDeus sO será "tudo em todos" Se, na vida, vivermos 

intensamente a liberdadeentendendo que essa li
berdade nos faz, na sociedade e na Igreja, sujeitos ou,como nos diz o teOlogo Leonardo Boff, "seres 

responsáveis e, por issomesmo, éticos"
Aprendemos a viver urna ecleslalidade plural e fraterna, urna Igreja comonos inspira o Concüjo Vaticano II, Povo de Deus (L. G.); e que essaComunhão dos santos é experimentada e vivida através das atitudesconstruidas em regime de rnutjrâo numa Igreja 

participativa
Durante estes 30 anos, no Barreiro de Cirna, forjarnos essa Igrejaparti

cipativa No desenrolar histOrico destes 30 anos, a dimensâo da
redencao nos apresentou urna vocacao, e aprendemos que somos todoschamados a levar, "ate Os 

Confns da terra" (At. 1,8), o Evangelho a boanotjcja do Reino de Deus. Aprendernos que, através dos varjos minjstérjosdeveriamos ultr
apassar as fronteiras territorjajs de flossa ParOquja e estar aservico da vida em todos os cantos da Terra Onde houver 

vida.
Aprendemos que, como nos diz São Tiago, "a fé, se não tiver obras, estárnorta em seu isolamento" (1g. 2,17); por isso, somos 

cidadãos do unjverso
Dessa forma, no Barreiro
charnados a concretizar nossa fé nos seiços a vida 	 greja missionárjaem Bela 	 numa i Horizonte, nas Minas Gerais, no Brasil ena America Latina, procuramos ser uma igreja 

missionáriaS
enhoras e senhores, venho dar testemunho de que, "no Bairro doB

arreiro" como gosta de dizer o Deputado Durval Angelo, Deus soprou esegue soprando o seu "Ruah" seu "Pneuma", seu "Spiritus Creator" e urn
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novo Adam (filho da terra), urn "homo", ou - par que não dizer? - urn "humus"
(fliho da terra fecundada) foi criado, gerando, corn seus sonhos, suas
organiZacoes e suas lutas "vida e vida em plenitude" (Jo. 10,10).

Nesse sentido, durante esses 30 anos, a mIstica do Cristo Redentor nos
ensirlolJ a todos, homens e muiheres do Barreiro de Cima, que nossa fé deve
ser vivida num processo de conquista, de libertacão. Em nossas lutas e
organiZacoes, fomos experienciando urn Deus que arranca seu povo da
escravidãO para ligá-lo a Si (Conf. Ex. 6,6).

Dessa forma, respondemos àqueles que dizem, bern nos moldes da
ditadura militar (de tao triste memOria), que devemos cuidar das almas, rezar
e cuidar da BIblia, em vez de estarmos metidos nos movimentos populares,
em vez de sermos solidários corn as pobres, os excluIdos, as que sofrem -
como, ha pouco tempo, declarou urn representante da direcão do Hospital
Julia Kubitschek e, por estar autorizado e respaldado par seus supenores,
ouso dizer, urn representante do Governo Eduardo Azeredo -, ternos plena
consciência de que, ao nos colocarmos no lugar em que nos colocamoS, ao
lado dos pobres e exciuldos, seguimos a tradição espiritual que nos foi
delegada pelo nosso Pastor, a tradição biblica da redençäo, ou seja, a
tradição da libertação, para podermos ser, cada vez mais, todos, homens e
muiheres de Deus.

Par isso, senhoras e senhores, estamos, hoje, em pleno sistema neoliberal,
pensado para que tenharn direito a vida 3 bilhöes de habitantes, quando a
população mundial é de 5.600.000.000 de pessoas, o que torna as 3 bilhöes
restantes uma populacão supérflua. Estamos num Brasil presidido pelo Sr.
Fernando Henrique Cardoso, onde o planejamento da polItica social supOe
100 mhlhöes de habitantes, quando somos 153 milhöes, o que torna 53
milhôes de brasileiros "zeros econômicos", para os quais não ha polItica de
saüde, educação, moradia, terra. Estamos num rnundo em que, como nos diz
Roger Garaudy, "o regime atual de acumulacão de capital leva a ocorréncia
de uma Hiroshima ou urna Nagasaki, na histOria humana, em cada dois dias",
vale dizer: "a cada dois dias morrem de 150 a 200 mil pessoas em
conseqüência da exclusão e da falta de polIticas ligadas a vida".

Quero, uma vez rnais, afirmar que a Paróquia Cristo Redentor quer seguir
vivendo sua fé a serviço da vida. Respondemos, assim, ao chamado do
Cardeal Arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Serafim
Fernandes de AraUjo, nosso querido pastor e amigo, para estarmoS
presentes, num gesto de esperanca e solidariedade, "onde escorrer uma
Iágrima, seja de alegria ou de tristeza, de urn rosto humano".

Queremos, nas terras do Barreiro de Cima, nesta Bela Horizonte, nas Minas

E



Gerais 	 132, no Brasil e no mundo, ser sempre uma presença de fé, a servico 
davida e "Construindo a esperança" Obrigado.

Apresentacao do Grupo Teatral Novas Raizeso Sr. 
Presjdente - Neste momento passamos a apresentacao do GrupoTeatra p

 Novas Raizes que encenarã "Poema de Periferia", do Pe. PauloGabriel Lopez Blanco.
- Procede-se a apresentaçao do Grupo Teatral Novas Raizes.

Entrega de Placa
o Sr. Presidente - A Presjdêncja tern a honra de entregar ao Frei Ronaldo

Games Neves a placa comemorativa deste evento, que traz Os seguintesdizeres: "0 transcurso do 30° aniversárjo de fundaçao da ParOquia Cristo
Redentor marca urn tempo de acöes eclesjajs e pastorais voltadas para a
comunidade do Barreiro de Cima. A Assembléja Legislativa do Estado de
Minas Gerais consigna sua homenagem a todos os que se irmanam 

nestaobra e congratula . se corn a Ordem dos Agostianianos neste momento dealegria e que enseja a esperanca de novas e continuas rea l izacoes".- Procede-se a entrega da placa.
Palavras do Sr. Presidente

Senhoras e senhores, a grata camemoracao de hoje, promovida por esta
Assembléja ao ensejo do 30° aniversário de instalacão da Paraquia Cristo
Redentor, faz-nos Jembrar a relevâncja da ação social da Igreja, em quenossa hamenageada se tern empenhado de rnodo admirãvel. Par essarazão,ao participarmos do eventa na qualidade de Presidente do Legislativo mineiro,permitjmo..

nas inicjar nossa mensagem corn breve retraspecto sobre a
atuaçaa da Casa de São Pedro, no contexto socioeconOmico da civilizacãocantemporânea

Fol exatamente em 1 5/5/1891 - ha, portanto, 107 anos -, que o insigne PapaLeão XIII trouxe a luz sua Carta sabre a questao social, documento em que
foram enfrentados corajasamente as problemas suscitados pela Revoluçao
Industrial. 0 texto foi precedido por dais outros, nos quals foram enfatizadasas principios fundamentais da democracia Ele veio ratificar a preocupacao daIgreja de Cristo corn a trabalho e a trabaihador, ao mesmo tempo em que
enfatizava a direito de associacoes e forrnaljzava reconhecimento aosinstitutos da famIlja e da propriedade privada.

Ao definir, de forma tao equilibrada, as diretrizes da doutrina catôlica nocampa social, a grande Pontifice abria caminho para que, em nosso século, acatolicisma romano viesse a fazer da dignidade material do homem uma de
suas metas. Hoje, a humanidade conta corn a apaio dos discipulos da Santa
Igreja para não sO atender a suas inclinacoes religiosas, mas também para
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canseguir a realização integral da pessoa humana. Coma bern recomendava
O venerável Papa, essa ação deve cumprir-se sem a conotação de mero
proselitismo e de instrumento para disseminar ideologias, mas tendo em vista,
exclusivamente, a amor ao prOximo, base da doutrina cristã. Foi assim
pensando que Dam Joäa de Rezende Costa, a épaca Arcebispo
Metropolitano de Bela Horizonte, houve par bern instalar, em 26/3/68, a
ParOquia Cristo Redentor. Certamente, a ilustre Arcebispo levava em conta as
preceitos do Concilia Vaticano II, que, pouco antes, introduzira as católicas
em auténtico espirito de renovação. E, sem dUvida, considerava Dam João a
oportunidade de nortear a açãa pastoral pelo amparo as justas reivindicacöes
de bem-estar da ja entãa numerasa comunidade.

A Parôquia fai instalada na antiga Capela de São Sebastiãa, sendo seu
primeira vigário a Pe. José Cabral. Alguns anos mais tarde, foram chamados
a assumi-la as religiosas agostinianas, esses verdadeiras soldados de Cristo,
que, atualmente, respandem pela obra que estamos reverencianda.

Seu trabalho, desnecessária talvez dizé-lo, atinge proporcães
extraordinárias e sobejamente conhecidas. Sem muito nos alangar,
lembraremas que responde, nos dias que carrem, par 11 comunidades e par
cerca de 25 pastarais, colabaranda na alfabetizacão de adultas e de crianças
deficientes; no gerenciamenta da rede hospitalar da regiãa; no
equacionamenta da questäa dos transportes, do saneamenta, da habitaçãa;
no incentivo as atividades despartivas e culturais, enfim, onde quer que
aflorem as legitimos anseios dessa privilegiada camunidade. Privilégia,
evidentemente, também materializado pela inestimável orientacão espiritual
de que dispOe.

Esta de parabéns, partanta, a coletividade do Barreiro e dos demais bairros
que usufruem da benfazeja influência da Parôquia Cristo Redentor. Em name
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pedimos aos felizes
paroquianos que nos acampanhem na saudaçãa de jübilo e agradecimenta
aos responsáveis par essa célula modelar da organizacãa catãlica. Aos
padres agastinianos, aos membros e coordenadores das pastorais e,
sobretuda, a essa figura amorável e admirável, que é a atual Vigária, Frei
Ronaldo Games Neves, apresentamas nossas emocianados cumprimentos.
Que continuem todas a se superar no trabalho sublime e meritória, eis as
nassos vatos e a nossa certeza. A Presidência manifesta seus
agradecimentas as autaridades e aos demais convidadas pela hanrasa
presenca.

Encerramenta
0 Sr. Presidente - Cumprido a objetivo da convocacão, a Presidéncia
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encerra a reunião, convocando os Deputados para a reuniâo de debates de
amanhâ, dia 19, as 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAçA0 DOS PROFESSORES CARLOS

ROBERTO DE SOUZA, MARIA DE LOURDES PRAIS, RONALDO DE
NORONHA E DO PASTOR ADER ALVES DE ASS IS PARA INTEGRAREM 0

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAçAO
As quinze horas e quinze minutos do dia dois de junho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Ivair
Nogueira, José Maria Barros e Antonio Andrade, membros da Comissão
supracitada. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Ivair Nogueira, declara abertos os trabaihos e informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A
seguir, determina a distribuiçao das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado José Maria Barros para atuar como
escrutinador. Apurados Os votos, são eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Ivair Nogueira e José Maria Barros, ambos
corn trés votos. Em seguida, o Presidente eleito agradece a confiança nele
depositada e declara empossado o Vice-Presidente, a quern passa a direçao
dos trabalhos. Por sua vez, o Vice-Presidente, Deputado José Maria Barros,
declara empossado o Presidente e retorna a direçao dos trabalhos ao
Deputado Ivair Nogueira. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente
designa o Deputado Antonio Andrade para relatar a matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prôxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 30 de junho de 1998.
Ivair Nogueira, Presidente - Antonio Andrade, relator - Gilmar Machado -

José Maria Barros.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA 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 vloLAcAo DE DIREITOS HUMANOS,
SONEGAçAO FISCAL, FRAUDES NA PREMIAçAO E ENVOLVIMENTO DE

POLICIAIS COM AS DENCJNCIAS, ENTIRE OUTROS DELITOS
As quinze horas e trinta minutos do dia quinze de junho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alencar
da Silveira JUnior, Antonio Roberto, Durval Angelo e Paulo Schettino,
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membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Alencar da Silveira JUnior, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Durval Angelo que proceda a leitura da ata da reunião
anterior. Em virtude de requerimento do Deputado AntOnio Roberto aprovado
pela Comissão, o Presidente dispensa a Ieitura da ata, considera-a aprovada
e solicita aos Deputados que a subscrevam. A seguir, informa que a reuniâo
se destina a apreciar o relatOrio final e passa a palavra ao relator, Deputado
Antonio Roberto, que faz a leitura do relatório. Na fase de discussão, fazem
uso da palavra os Deputados Alencar da Silveira JUnior, Durval Angelo e
Paulo Schettino. Submetido a votação, é aprovado o relatório final. Após, o
Presidente suspende a reunião para a Iavratura da ata. Reabertos os
trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado AntOnio Roberto que proceda a
Ieitura da ata da reunião. Em virtude de requerimento do Deputado Durval
Angelo aprovado pela Comissão, o Presidente dispensa a leitura da ata,
considera-a aprovada a ata e solicita aos Deputados que a subscrevam.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a assessoria da
Casa e aos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 15 de junho de 1997.
Alencar da Silveira JUnior, Presidente - Dun/al Angelo - AntOnio Roberto -

Paulo Schettino.
ATA DA 122 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dez horas e trinta minutos do dia dezessete de junho de mil novecentos

e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Kemil
Kumaira, Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Dun/al Angelo e Pericles
Ferreira, membros da Comissão supracitada. Havendo nUmero 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 apreciar, em 2 1 turno, os pareceres sobre
os Projetos de Lei n°s 1.546/97 e 1.609/98, do Governador do Estado, e
distribui o Projeto de Lei n° 1.546/97 ao Deputado José Braga e o Projeto de
Lei n° 1.609/98 ao Deputado Pericles Ferreira. Passa-se a 2a Fase da Ordem
do Dia. Corn a palavra, o Deputado José Braga emite parecer, mediante o
qual conclui pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.546/97 na forma do
vencido no 1 0 turno. Quanto ao Projeto de Lei n° 1.609/98, o Deputado
Pericles Ferreira ernite parecer, rnediante o qua[ conclui pela aprovacãO do
projeto na forma do vencido no 1 1 turno. Na fase de discussão de cada urn
dos pareceres, o Deputado Dun/al Angelo solicita vista da matéria, e os
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1 3pedidos são deferidos pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, aPresidéncia agradece a presença dos parlamentares convoca os membrosda Comissão para a prOxima reunião extraordinária, que será realizada hoje,

dia 17/6/98, as 16h45min, corn a finalidade de se apreciar o parecer sobre as
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n o 1.733/98, doGovernador do Estado, que dá nova redacäo ao art. 10 da Lei no 12.762, de14/1/98; determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos

Sala das ComissOes, 18 de junho de 1998.
Sebastjão Helvécio, Presidente - Durval Angelo - Agostinho Patrüs - José

Militão - Sebastjão Navarro Vieira.
AlA DA 93a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e trés de junho de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das CornissOes os
Deputados Geraldo Nascimento José Militão, João Leite e AmbrOsjo Pinto,
membros da Supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado João Leite 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 o Parecer para o 10 Turno doProjeto de Lei no 1.517/97 e que se encontra em poder da Mesa e a
disposicao dos Deputados a Correspondéncia relativa a denUncjas contra a
Associacao dos Servidores Civis do Brasil-ASCB, em que e solicitado o
empenho desta Comissão para a solução dos problemas enfrentados pelos
servjdores dessa Associacao Ato continuo, o Presidente determjna a
assessoria da Comissão que tome as devidas providéncias para o
atendimento da referida solicitacão. A seguir, designa o Deputado AntOnio
Andrade para relatar, no 10 turno, o Projeto de Lei no 1.613/98. Devido a
auséncia do relator, o Presidente avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n o1.517/97 Passa-se a ja Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votaçao de parecer sobre proposicao sujeita a apreciaçao do Plenário da
Assembléia 0 Deputado Geraldo Nascimento, relator do Projeto de Lei n o1.517/97 procede a leitura do seu parecer, mediarite o qual conclul pela
aprovacao da matérja corn as Emendas n°s 3 e 4 e pela rejeicâo das
Emendas n°s 1 e 2. Na fase de discussão os Deputados João Leite, José
Militão e AmbrOsjo Pinto protestam contra os critérios de redistribuicao de
mater-ia adotados pela Presidéncia Submetido a discussâo e votacão, é 0parecer aprovado. Esgotada a matéria destinada 6 ja Parte da reunião, a
Presidéncia passa a 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
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e a votaçãO de proposicOeS da Comissâo. Nos termos regimentals, o
Deputado Geraldo Nascimento passa a Presidência ao Deputado José Militão
e apresenta requerimento, solicitando sejam ouvidos em reuniãO da
ComissãO os Srs. José Afonso Bicalho Belträo da Silva, Presidente do
BEMGE, e Geraldo Magela Pinto Garcia, Superintendente da Receita Federal
de Minas Gerais, para discorrerem sobre a restituicãO do Imposto de Renda.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. 0 Deputado Geraldo
Nascimento reassume a Presidéncia e passa a palavra ao Deputado José
Militão, para proceder a leitura de requerimento do Deputado Joäo Leite, em
que solicita seja realizada reuniãO da Comissão e sejam convidados
representanteS da Câmara dos Deputados, da Caixa EcoriOmica Federal, dos
construtores e dos financiadores privados, para discutirem a inadimpléncia e
as possIveis soluçOes para o caso dos mutuârios em atraso. Submetido a
votação, é o requerimentO aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinaria, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOeS, 30 de junho de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - AmbrósiO Pinto - João Leite.

ATA DA 123A REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FIsCALIzAcA0 FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de junho de mil novecentOS
e noventa e olto, reUnem-se na Sala das ComissOes os Deputados SebastiãO
Navarro Vieira, Agostinho PatrUs, Bené Guedes, Jorge Eduardo de Oliveira
(substituindo os trés ültimos aos Deputados Kemil Kumaira, José Braga e
AntOnio Roberto, por indicacão das Liderancas do PSDB, do PDT e do PMDB,
respectivamente), membros da ComissãO supracitada. Encontram-se
presentes, ainda, os DeputadOs Raul Lima Neto e Ronaldo Vasconcellos.
Devido a ausência do Presidente e do Vice-Presideflte, o Deputado SebastiãO
Navarro Vieira assume a direcão dos trabalhos e, havendo njmero
regimental, solicita ao Deputado Raul Lima Neto 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 designar
relatores; a apreciar, no 1 0 turno, o Projeto de Lei n o 1.662198, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que autoriza o Poder ExecutivO a doar ao Municiplo
de Tiros o imãvel que especifica; e a discutir e votar proposicOeS da
ComissãO. Na fase de distribuicãO das matérias, o Presidente designa o
Deputado Antonio Roberto para relatar os Projetos de Lei n°s 1.569 e
1.761/98; o Deputado Mauri Torres para relatar os Projetos de Lei n°s 1.640 e



1381.743/98, e o Deputado Sebastjão Helvécjo para relatar 0 Projeto de Lei n°1.745/98, todos no 1 0. turno. Devido a auséncia do Deputado José Braga,
relator do Projeto de Lei n o 1.662/98, o Presidente redistribuj a matéria ao
Deputado Agostinho Patrüs. Passa-se a la Fase da Ordern do Dia. Corn a
palavra, o Deputado Agostinho Patrüs emite parecer, mediante o qual conclul
pela aprovaçao do projeto e pela rejeiçao da Ernenda n o 1, da Cornissão de
Constituiçao e Justiça. Submetido a discussão e votaçao, é o parecer
aprovado Passa-se 3a 

Fase da Ordem do Dia. Corn a palavra, o Deputado
Ronaldo Vasconcelios apresenta requerimento, em que solicita que o Projeto
de Lei n° 1.570/97 seja apreciado em reuniâo conjunta desta Comissão corn
as de Administraçao Püblica e de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologja
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Curnprida a finalidade da
reunjão, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Cornissão para a próxjma reunião ordinána, deterrnjna a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 24 dejunho de 1998.
Sebastiäo Navarro Vieira, Presidente - Arnaldo Penna - Antonio Roberto -

Mauri Torres.
AlA DA 12 a REUNIAQ EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,

DA PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de junho de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Corn issOes os
Deputados Carlos Pimenta, Wilson Tropia e Anivaldo Coelho, membros da
Comissão supracitada. Havendo nUmero regimental, o Deputado Carlos
Pimenta assume regimentalm a Presidéncia, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Wilson TrOpia que proceda a leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
o Presidente distribui os Projetos de Lei n°s 1.765/98 ao Deputado Anivaldo
Coelho, 1.771/98 ao Deputado Bené Guedes e 1.769/98 ao Deputado Wilson
TrOpia. Prosseguindo o Presidente lé a correspondéncia recebida do
Presidente da Cámara Municipal de Betim, Maurinho Resende,
encaminhando o requerimeno do Vereador Renato Siqueira solicitando
audiência pUblica corn a Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação
Social, para discutir a precariedade das condicOes de trabatho e o
desemprego em Betim. A Presidéncia determina a assessoria que analise a
solicitacão Ato continuo, o Presidente passa a discussão e a votaçâo de
parecer sujeito a apreciacao do Plenário da Assembléia. 0 Presidente passa
a palavara ao Deputado Anivaldo Coelho, que procede a leitura do seu
parecer em 10 turno ao Projeto de Lei n° 1.441/97, mediante o qual conclui
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pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n o i, da Comissão de
EducacãO, Cultura, Ciência e Tecnologia. Submetido a discussäo e votaçâo, é
O parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa a discussão e a
votação de proposicöes que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em turno
ünico, os Projetos de Lei n°s 1.695/98, este corn a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Wilson Tropia): 1.750/98 (relator: Deputado Anivaldo Coelho). A
seguir, o Presidente passa a discussão e a votacão dos Pareceres de
Redaçäo 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, 1.671, 1.672, 1.678, 1.680, 1.681, 1.684, 1.688, 1.689 e
1.691/98, Os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 30 de junho de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Marcos Helênio - Wilson Trópia - Anivaldo

Coelho.
ATA DA 16a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAçAO,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de junho de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados José Henrique, Sebastiäo Navarro Vieira, Gilmar Machado e
Marco Regis, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presenca dos
Deputados AntOnio Roberto, Paulo Piau e Adelmo Carneiro Leão. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Sebastiäo Navarro Vieira que proceda a leitura
da ata da reuniào anterior. Por solicitação do Deputado Gilmar Machado, é
dispensada a leitura da ata, que, dada por aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e debater propostas que visem a tornar
as instituiçOes de ensino locais de forrnação da cidadania. 0 Presidente
convida para tomar assento a mesa o Sr. João AntOnio Filocre Saraiva,
Secretário Adjunto da Educaçao; as Sras. Maria Lisboa de Oliveira,
coordenadora do programa Oficina de Cultura, representando o Secretário da
Cultura; Maria das Mercês Alves de Rezende, Delegada do Ministério da
Educação; ledir Bambirra, Presidente da Federacao de AssociaçOes de Pais
e Alunos de Minas Gerais; e Edina de Paula Born Sucesso, consultora da
Ergon. 0 Presidente registra a presenca dos seguintes convidados: Sras.
Abgail Emilia Bracarense, Superintendente da 39a Superintendência de
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Ensino; Maria de Lourdes Mello Prais, Secretária de Educação de Uberaba;
Efigenia Superbi Lemos, consultora do SESI, representando 0 Presidente
dessa entidade, Sr. Sebastião dos Reis e Silva, Diretor Regional do SESC; e
Sra. Ivone Diniz, Gerente de Educação da FIEMG, representancjo o
Presidente dessa entidade. 0 Presidente concede a palavra ao Deputado
Paulo Piau, autor do requerimento que motivou a reunião. A seguir, o
Presidente concede a palavra a Sra. Edina de Paula Born Sucesso, que
profere exposiçâo sobre o tema. 0 Deputado Marco Regis assume a
Presidéncia. Todos os demais convidados e Deputados presentes usam da
palavra. Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas taquigráflcas.
ApOs o debate, os convidados usam da palavra para suas consideraçoes
finais. Em seguida, o Presidente 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 ComissOes, 1 0 de juiho de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique, Sebastiâo Navarro Vieira,

Anivaldo Coelho.
ATA DA 42a REUNIAQ EXTRA0RDINARIA DA COMISSAO DE

ADMINISTRAçA0 PLJBLICA
As dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de junho de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes Os
Deputados LeonIdio Bouças, João Batista de Oliveira (em substituiçao ao
Deputado Ajalmar Silva, por indicaçâo da Liderança do Bloco Social
Trabalhista), AntOnio Julio (substituindo este ao Deputado AntOnio Andrade,
por indicaçao da Liderança do PMDB), Marcos Helênio e Ibrahim Jacob,
membros da supracitada Comissäo. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado LeonIdio Bouças, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, em virtude de requerimento aprovado pela
Comissão, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissäo que a
subscrevam. 0 Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e comunica o recebimento do Projeto de Lei n°
1.674/98, avocando a si a relatoria deste. Passa-se l Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussâo e a votaçao de pareceres de proposiçOes
sujeitas a apreciaçao do Plenário. ApOs discussão e votação, são aprovados
os Pareceres para o 10 Turno dos Projetos de Lei n°s 1.715/98 (relator:
Deputado Leonidio Bouças), que conclui pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, corn as Emendas n°s 1 a 5; e 1.762/98 (relator: Deputado
LeonIdio Boucas), que conclui pela aprovação da matéria corn as Ernendas
n°s 1 e 2. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presenca dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 1 cde julho de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo Penna - Antonio

Andrade - Ivair Nogueira. - 	 -
ATA DA 124 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAcAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de junho de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Mauri Torres, AntOnio Roberto, Sebastião Navarro Vieira e
Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado Kemil Kumaira, por indicação
da Lideranca do PSDB), membros da supracitada Comissão. Devido a
auséncia do Presidente, o Deputado Arnaldo Penna assume a direção dos
trabaihos e, havendo nOmero regimental, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado AntOnio Roberto 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 o Parecer para
Turno Unico do Projeto de Lei no 1.746/98, do Governador do Estado, que
estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de investimento das
empresas controladas pelo Estado. Corn a palavra, o Deputado Mauri Torres,
relator do referido projeto, solicita a distribuição de avulsos de seu parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 25 de junho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Gilmar Machado - Mauri Torres - José

Braga - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Navarro Vieira.

TRAMITAcAO DE pRoposlcOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.737/98

Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social
Relatôrio

De autoria do Deputado Ambrôsio Pinto, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade püblica o Centro de Apoio e lntegracão dos Deficientes
de ltajubá - CAIDI -, corn sede no MunicIpiO de ltajubá.

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

Fundamentaçao
A entidade em apreço foi criada corn o objetivo de ministrar cursos de

formaçao profissionalizante a pessoas portadoras de deficiéncia. Visando ao
seu bem-estar e a sua integraçâo na sociedade, coordena cursos de artes e
criatividade, estimula a prática esportiva e o lazer, incentivando a participação
familiar.

Por realizar urn trabalho de grande relevância, a entidade é merecedora do
titulo de utilidade püblica.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.737/98

como apresentado inicialmente.
Sala das Comissöes, 10 de julho de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.765/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Acão Social

Relatório
De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em análise propöe

seja declarada de utilidade pUblica a Associaçao Comunitária do Conjunto
Habitacional Tereza Cristina, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Preliminarmente, foi a matéria submetida ao exame da Cornissäo de
Constituiçao e Justica, que não encontrou óbice a sua tramitaçao.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
nos termos regimentais.

Fundamentaçao
A finalidade da Associação é meihorar as condicoes socioeconOmicas da

comunidade. Assim, desenvolve programas de proteção a saüde da farnilia,
de combate a fome e, a pobreza, além de outras iniciativas que possam
estimular o progresso no conjunto e nas cercanias.

Em vista dos relevantes serviços prestados, justo se torna o titulo
declaratOrió que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.765/98

na forma proposta.
Sala das Cornissães, 30 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO
30/98

Comissão de Administraçao Püblica
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RelatOrio

De autoria da Comissâo Parlamentar de tnquérito para, no Prazo de 120
Dias, Apurar Diversas DenUncias Que Envolvem o Sistema Penitenciário do
Estado, o projeto de lei complementar em epigrafe visa a alterar a Lei n°
5.406, de 1969, que dispöe sobre a Lei Orgânica da Policia Civil.

A proposicão foi distribulda, para exame preliminar, a Comissâo de
Constituiçäo e Justica, que opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Cabe-nos, agora, examinar a matéria quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentaçâo
A rnatéria, como já relatado no parecer da Comissão de Constituição e

Justica, foi fruto de exaustiva análise da referida CPI. Ao final de seus
trabalhos, a Comissäo elaborou este projeto de lei complementar, para
adequar a Lei Orgânica da Policia Civil do Estado - Lei n o 5.406, de 1969 -
aos ditames da Constituição da Repüblica e a conjuntura polItica atual, ja que
a referida lei, elaborada em pleno regime de ditadura, contém em seu texto
regras cornuns a urn regime militar de exceçâo.

O Projeto de Lei Complementar no 30/98, em seu art. 1 0, visa a dar nova
redaçao ao art. 80 da Lei Orgânica da Policia Civil do Estado, adequando-o ao
que dispãe a Constituicâo Estadual em seu art. 65, § 2 0, inciso IV. Dessa
forma, lei complementar disporá sobre a estruturação da Policia Civil.
Segundo a redaçao vigente, o Poder Executivo fixará a estrutura e as
atribuiçöes de órgãos, extinguindo-os, modificando-os ou instituindo-os por
melo de decreto. Näo resta dtvida de que aquele dispositivo afronta o
comando da Carta Estadual.

Ainda em seu art. 1 0, o projeto de lei complementar dá nova redaçâo ao art.
139, acrescentando-Ihe trés parágrafos. 0 dispositivo trata da apresentacäo
da declaracäo de bens e de sua renovacão a cada perlodo de dois anos. A
nova redacäo proposta visa a garantir a Secretaria da Seguranca Püblica
major controle sobre seus subordinados, obrigando-os a apresentar sua
declaração de bens a cada dois anos, discrirninando as alteraçöes que
importem aumento ou diminuição de patrimônio do declarante, bern como
abrindo a oportunidade de o Corregedor-Geral de PolIcia, de ofIcio ou a
requerimento fundamentado do Ministérlo Püblico, exigir nova declaracão, a
qualquer tempo, incorrendo em pena de demissâo ou cassaçâo de
aposentadoria aquele que não o fizer, ou o fizer de forma incompleta ou falsa,
nos prazos previstos. E clara a intenção de se dar malor transparéncia a
atividade policial, retirando de seus quadros aqueles que apresentarem
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0 art. 2° da proposiçao acrescenta o inciso IV ao art. 105 da Lei n o 5.406,
de 1969. Tal dispositivo da Lei Organica trata dos critérios impeditivos da
promoçao dos servidores ocupantes dos cargos de natureza estritamente
policial. A inclusão do inciso visa a afastar da promoçao o candidato que tiver
sido condenado por crime doloso ou culposo, respectivamente, nos 48 e nos
12 meses anteriores a publicaçao da lista de promoçâo. Tal dispositivo
afastaria das promocoes o candidato que tivesse cometido crime, embora
estando apenado e em liberdade, por suspensão condicional da pena, ou
cumprindo pena alternativa no periodo indicado que antecederia a publicaçäo
dos nomes dos candidatos.

Não ha como prosperar a inclusâo desse dispositivo quando se tratar de
crime culposo, pois o servidor nâo pode ser alijado do processo de promoçao
por urn crime que não foi praticado corn dolo, sobretudo se o delito tiver sido
cometido fora do exercicjo da atividade policial.

Já no caso de crime doloso, se o servidor for sentenciado corn pena igual
ou superior a dois anos, já estará fora do serviço pCiblico, rnas Se, ao
contrário, a pena for inferior a dois anos, poderá ser convertida em multa,
conforme prevé o Código Penal. Dessa forma, afastar o servidor do direito de
se candidatar a promoçao, se houver sido apenado por crime doloso, nos 48
rneses anteriores a publicaçao do edital torna a sanção administratjva rnais
penosa que a própria lei penal. Deve, assim, a sanção rnerecer uma reducao.

I 
Pelos motivos expostos, apresentamos ao final deste parecer, a Emenda no

o art. 30 do projeto de lei complementar acrescenta o § 50 ao art. 153 da Lei
Organica em estudo, que trata das causas e das circunstâncias que influem
no julgamento de transgressoes e indisciplina. A inclusâo do § 50 visa a
determinar o responsável por transgressao. Se o servidor alegar que a falta
foi cometida em obediêncja a ordern superior, deverá identificar o
responsável Comprovada a veracidade da declaraçao, o mandante incorrerá
na pena de demissão, beneficiando-se, assim, 0 autor da transgressao dodisposto no inciso IV do § 1 0 do art. 153 da lei em questão.

A inclusão desse dispositivo se justifica como uma forma de dar
transparéncia a atividade policial, mas a forma como está redigido cria a
delacáo, pois personifica o agente sem que se comprove efetivamente a sua
participaçao Sendo assim, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda
n°2.

Já o art. 40 da proposiçâo acrescenta ao art. 179 da Lei Orgânica da Policia
Civil o § 30 0 dispositivo que se procura alterar trata da ampla defesa do
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acusado. Esse parágrafo determina que o ato da instauracãO de processo por
falta prevista no inciso XVI do art. 150 da Lei Orgânica ensejará o
afastamentO do acusado das atividades em que tenha contato direto corn a
populacão, sendo suas arrnas e seus distintivos recoihidos ate a conclusão do
processo. A razâo dessa proposta é que, sendo a falta de natureza grave e
ameacadora a comunidade, deverá ficar o acusado, durante o cumprimento
de sua jornada de trabaiho, afastado do convIvio corn a comunidade, sem os
instrumentos que garantam sua atividade policial externa.

A proposicào, em seu art. 50, determina que a direção da Casa de Detençäo
AntOnio Dutra Ladeira não poderá ser exercida por membro da PolIcia Civil,
ativo ou inativo, e revoga a exigência de que seja dirigida por Delegado de
Poilcia, constante no §1 0 do art. 54 da Lei no 5.406, de 1969. Não ha no
ordenamentO juridico nenhum dispositivo que impeca que policials civis
exerçam cargos ou funçães em cadeias e presIdios. No que se refere ao
cargo de diretor de penitenciária e da Casa de Detencão Dutra Ladeira, este é
de livre nomeacão e exoneracãO, podendo ser provido por qualquer pessoa
da confianca da autoridade competente. Querer impedir que policials civis
ativos e inativos sejam nomeados para o referido cargo é ato discrimiflatório,
portanto, inconstituciOnal, apesar de serem relevanteS os fatos apurados pela
CPI. Por esse motivo e entendendo que a direçäo da Casa de DetencãO
AntOnio Dutra Ladeira deve obedecer ao que dispOe o inciso I do art. 190 da
Lei no 11 .404, de 1994, apresentamoS, ao final deste parecer, a Emenda n o 3.

No seu art. 70, a proposicào revoga as disposicOes em contrário e os arts.
48 a 51, 112 e 113 da Lei no 5.406, de 1969. Os arts. 48 a 51 referem-se a
pollcia de informacäo e seguranca, exercida pelo extinto DOPS em parceria
corn o também extinto SNI. Estando esses orgãos fora do contexto de urn
pals democrático, os artigos citados näo merecem permanecer na lei em
questäo. Já os arts. 112 e 113 tratam do acesso, instituto de seleçäo interna,

. abolido pela Carta Federal vigente, estando, p015, revogados expressarnente

desde sua promulgacäO.
Conclusão

Isso posto, somos pela aprovacäo do Projeto de Lei Corn plementar n o 30/98

corn as Emendas n
o
s 1 a 3.

EMENDA NO 1
. DC--se ao art. 20 a seguinte redacâo:

"Art. 21 - 0 art. 105 da Lei no 5.406, de 1969, fica acrescido do seguinte
inciso IV:

.	 'Art.105- .........................................
IV - tiver sido condenado por crime doloso, nos 24 (vinte e quatro) meses
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anteriores a publicação da lista de promoção.'.".

EMENDA N o 2
DC--se ao art. 3 1 a seguinte redaçâo:
"Art. 3° - 0 art. 153 da Lei no 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica

acrescido do seguinte § 51:
'Art. 153- ...........................................
§ 50 - A alegaçao, em defesa, do disposto no inciso IV do § 10 somente será

aceita se acompanhada da comprovação da ordem, incorrendo o autor desta
na sançâo prevista no inciso IV do art. 154.'.".

EMENDA N o 3
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 5° - A direção da Casa de Detençao Antãnio Dutra Ladeira será

exercida de acordo corn o que dispöe o inciso I do art. 190 da Lei n o 11.404,
de 25 de janeiro de 1994, dispensado o atendimento da exigéncia constante
no § 1 0 do art. 54 da Lei no 5.406, de 16 de dezembro de 1969.".

Sala das Comissöes, 1 1 de jutho de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Heiênio -

AntOnio Andrade.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.668/98

Comissão de Administraçao PUblica
Relatôrio

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei ern epIgrafe
a!tera o § 1 0 do art. 19 da Lei no 9.381, de 1986, que institui o Quadro de
Pessoal das Unidades de Ensino e dá outras providências.

Publicada em 28/3/98, a proposição foi distribuida a Comissäo de
Constituiçao e Justica, que concluiu por sua antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade.

Agora, para atender ao disposto no art. 188, c/c o art. 102 do Regimento
Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundarnentaçao
0 projeto tern por escopo modificar o §1° do art. 19 da Lei no 9.381, de

1986, corn a redação dada pela Lei n o 9.938, de 1989, de maneira a permitir o
remanejarnento, em prirneiro lugar, do excedente corn menor tempo de
serviço püblico estadual e, em segundo lugar, daquele corn rnenor tempo de
serviço na escola. 0 terceiro critério legal para o rernanejamento "ex officio",
que diz respeito ao excedente corn idade rnenor, nao sofreu alteração.

Diante do comando do §1 0 do art. 19 da citada lei, corn a redaçâo
atualmente em vigor, a primeira hipOtese de remanejarnento recairá sempre
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sobre o excedente que apresentar o menor tempo de exercIcio na escola.
Naturairnente, a perdurar esse critério, o excedente remanejado, por ser o
mais recente na escola, jamais acumulará tempo suficiente para deixar de s6-
lo.

Como se ye, é flagrante a injustica do critério atualmente adotado na lei.
Buscando solucionar o problema, o projeto em tela apresenta inversão na

ordern do critério legal estabelecido nos incisos I e II do § 1 0 do art. 19 da
referida lei. ExemplificandO, o professor que ingressou recenternente na
escola, desde que tenha tempo corno servidor püb!ico estadual, não será,
necessariarnente, a prirneiro excedente candidato ao rernanejamento.
Portanto, a luz da proposicão em anâlise, o primeiro criteria a ser considerado
para o rernanejamento de excedente será o de menor tempo de serviço
pUblico estadual e não rnais o critério do rnenor tempo de serviço na escola.

Ao modificar o critério ate então adotado de remanejarnento dos servidores
pUblicos integrantes do Quadra de Pessoa! das Unidades de Ensino, o
legislador estadual procede de forma rneritOria e oportuna, pois elirnina critérlo
eivado de flagrante injustica corn relação aos interesses dos servidores e da
instituição envolvidos. Coma consequência imediata da iniciativa ora
proposta, podemos antever a situação em que servidoreS corn experiência em
diferentes instituiçOes do Estado poderão permanecer naquela para a qual
forem remanejados e implernentar projetos de media e de longa duração em
prol do ensino, sem o receio de se verem logo transferidos para outra
instituição e despojados da chance de concluir a trabaiho iniciado. Essa
situaçäo, sobremaneira desestimulante para a instituição, a servidor e a
ensino pCiblico, passa a nâo mais existir, se for adotado o critério indicado no
projeta em análise. Em tempo, saliente-se que a proposicão mi!ita em
beneficio do interesse pUblico, uma vez que a medida suscita reflexos
positivos no sistema de ensino do Estado.

Conc!usâa
Diante das razOes apresentadas, sornos pela aprovacãa, em 1 0 turno, do

Projeta de Lei no 1.668/98.
Sala das Cornissöes, 1 0 de juiha de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - AntOnio Andrade, relator - Marcos Helênio -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.727/98

Comissäo de Defesa do Consumidor
RelatOrio

0 Projeto de Lei no 1.727/98, de autoria da rnaioria dos rnernbros desta
Casa, tendo corno primeiro signatário a Deputado Raul Lima Neto, tern camo
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objetivo impor limites a expioração dos serviços de telefonia de prefixos 900 e
0900.

Publicada em 1 015198, fol a proposição distribulda as ComissOes de
Constituiçao e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Püblicas e, por
força de requerimento de autoria do Deputado Geraldo Nascimento, aprovado
em Plenário, a Comissão de Defesa do Consumidor.

A esta Comissão compete avaliar o mérito da proposição, em face do que
dispöe o art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
Os servicos acessados pelo prefixo 900 são fenOmeno de dimensão

internacional cujas numerosas implicaçöes de ordem negativa já mereceram
rigorosas medidas restritivas e proibitivas por parte das autoridades püblicas
de diversos palses. Aqui, no Brasil, o controle e praticamente inexistente, o
que deixa todos os consumidores completamente vulneráveis.

A prestadora, mediante contrato corn as empresas provedoras,
praticamente invade os lares dos consumidores, oferecendo serviços que não
foram solicitados previamente e pelos quais cobra, por meio da conta
telefOnica, preços elevados.

Muitas vezes, os mencionados serviços são utilizados por menores, por
empregados e funcionários, enfim, por pessoas não autorizadas pelo titular da
linha telefônica, que se ye surpreendido, ao final do mês, por contas
teefOnicas exorbitantes.

Para agravar a situação, as empresas nem mesmo oferecem,
concretamente, a possibilidade de bloqueio aos consumidores, visando a que
a imposição dos serviços seja absoluta. 0 bloqueio oferecido pela TELEMIG,
publicado em nota na imprensa em 1/7/98, por SI SO mostra que o objeto da
proposição em tela e plenamente viável. Entretanto, o que se deseja é que tal
bloqueio seja efetuado em todos os telefones, corn exceçao daqueles cujos
proprietários se manifestarem contrários a essa medida.

São por demais conhecidos Os efeitos lesivos desses serviços que se
alastraram por todo o Pals. Os servicos 900 foram abusivamente lançados no
mercado e impostos unilateralmente aos consumidores, sem a possibilidade
efetiva de fiscalização e controle de sua utilização.

Conforme amplarnente divulgado pela imprensa nacional, a Juiza Titular da
261 . Vara Federal do Rio de Janeiro, no julgamento de acão cautelar,
reconheceu a ilegalidade dos sorteios dos serviços 0900.

Assim sendo, fica evidente que tais serviços, no mInimo, devem ter rigoroso
controle por parte das autoridades. Os instrumentos jurIdicos para esse
controle estão sendo oferecidos mediante o projeto de lei em discussão.
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E oportuno trazer ao conhecimento de todos o comando contido no art. 39,

Ill e IV, do COdigo de Defesa do Consumidor:
"Art. 39 - E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras

práticas abusivas:

Ill - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer
produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-Se da fraqueza ou ignorãncia do consumidor, tendo em vista
sua idade, saóde, conhecimento ou condição social, para impingir-Ihe seus
produtos ou serviços;".

Conforme entendimento já consolidado no Poder Judiciário, aplica-se a
espécie a sanção prevista no paragrafo Unico do referido dispositivo, a saber:

"Parágrafo ünico. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou
entregues ao consumidor, na hipOtese prevista no inciso Ill, equiparam-se as
amostras gratis, inexistindo obrigapão de paqamntQ" . (Grifo nosso.)

São esses os fundamentos que nos levam a acolher o projeto de lei em tela,
de extrema importância para a sociedade que, neste momento, encontra-Se
indefesa diante da perniciosidade desses serviços de prefixos 900 e 0900.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto

de Lei n° 1.727/98.
Sala das ComissOes, 1 0 de julho de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente e relator - Antonio Andrade - João Leite -

Raul Lima Neto.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.744/98

Redacão nos Termos do Art. 138, § 1 0 , do Regimento lnterno
Comissão de Transporte , Comunicacão e Obras PUblicas

RelatOrio
.	 Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Governador do Estado, a

Projeto de Lei n o 1.744/98 dispOe sobre autorizacão para a contratacãO, pelo
Executivo, de operacão de crédito corn o Banco Nacional de Desenvolvimento
Social - BNDES. Publicada, foi a proposicão distribulda a Comissão de

OE Constituicão e Justica, que ernitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Nos termos do art. 102, VII, c/c a art. 100, Il,

. do Regimento Interno, o projeto vern a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Durante a reunião, foram apresentadas propostas de emenda corn as quais
. concorda este relator, e foi concedido prazo para a elaboracão da nova

redação do parecer.
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Fundamentação

A proposição autoriza o Estado a contratar operacão de crédito corn o
BNDES ate o o limite de R$ 92.000.000,00, destinados a investimentos em
infra-estrutura de transporte rodoviário na região do Vale do Ago.
Especificamente, são contempladas as obras da BR-381, no trecho entre os
Municipios de João Monlevade, lpatinga e Governador Valadares; da MG-
129-434, que liga a sede do Municlpio de Itabira a BR- 381-262, e o trecho
entre as sedes dos MunicIpios de ltabira e Nova Era. Os recursos da
operação de crédito tern origem no Fundo para o Desenvolvimento Regional
corn os Recursos da Desestatizaçao - FDR -, que tern por objetivo prestar
colaboração financeira a projetos de desenvolvimento regional e social em
municipios situados na area de influência da Companhia Vale do Rio Doce-
CVRD. De longa data, essa região vem sendo penalizada pela insuficiência
ou pelas más-condiçoes de sua malha rodoviária, embora por all circule
grande parte da produção siderUrgica do Pals. Recentemente, foram
realizadas obras que rnelhoraram sensivelmente o tráfego de carga pesada
ate João Monlevade. Falta, no entanto, estender essa melhoria ate
Governador Valadares e ao Espirito Santo, reforçando o natural corredor de
exportação que por all passa.

Acatamos a proposta do Deputado lvo José, que visa a ampliar o leque de
aplicação dos recursos a serem levantados corn o financiamento,
apresentando a Emenda n 11. No mesmo sentido, sugerimos a Emenda n° 2,
que beneficia ampla região entre Itabira e Joâo Monlevade. Acatamos,
tam bern, as Ernendas n°s 3 e 4, apresentadas ao final deste parecer.

Conclusâo
Em face do exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.744/98,

no 10 turno, corn as Emendas n°s 1 a 4, a seguir apresentadas.
EMENDA N O 1

D&-se ao inciso I do art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 1-...............................

- obras para aumentar a capacitaçâo viária, em decorrência da duplicação
da BR- 381 no trecho entre os MunicIpios de Joâo Monlevade, Ipatinga e
Governador Valadares.".

EMENDA No 2
D6-se ao inciso Ill do art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 10

Ill- trechos dos Municipios de Itabira a Nova Era e de Itabira a João
Monlevade.".

EMENDAN°3
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Acrescente-se ao art. 10 o seguinte inciso:
"Art. 1- ...............................
V- restauração do acesso do entroncamento da BR-262 a São Domingos do

Prata.".
EMENDA N O 4

Acrescente-se ao art. 1 0 o seguinte inciso:
"Art. 	 ..............................
IV - pavirnentacão do acesso do entroncamento da BR-381 a Bela Vista de

Minas (via Candeias);".
Sala das Comissöes, 1 0 de julho de 1998.
Alvaro Antonio, Presidente - Mauri Torres, relator - AntOnio Roberto -

Sebastião Navarro Vieira - Olinto Godinho.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Governador do Estado, o

Projeto de Lei n° 1.744/98 dispOe sobre autorizacão para a contratação, pelo
Executivo, de operação de crédito corn o Banco Nacional de Desenvolvirnento
Social - BNDES. Publicada, foi a proposicão distribuida a Comissão de
Constituicão e Justica, que emitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A Comissäo de Transporte, Cornunicação e
Obras PUblicas emitiu parecer pela sua aprovacão e apresentou-lhe as
Emendas n°s 1 a 4. 0 projeto vem, agora, a esta Comissão para receber
parecer quanto ao aspecto orçamentário.

FundamentacãO
A proposicão autoriza o Estado a contratar operacão de crédito corn o

BNDES ate o limite de R$92.000.000,00, destinados a investirnentos em infra-
estrutura de transporte rodoviário. Especificamente, são contempladas obras
da BR-381, no trecho entre os MunicIpios de João Molevade, Ipatinga e
Governador Valadares; a MG-129-434, ligacão da sede do Municlpio de
Itabira a BR-381-262, e o trecho entre as sedes dos MunicIpios de Itabira e
Nova Era. Os recursos da operacão de crédito tern origem no Fundo para o
Desenvolvimento Regional corn os Recursos da Desestatizacão - FDR -, que
tern por objetivo prestar colaboração financeira a projetos de desenvolvirnento
regional e social em municipios situados na area de influência da Companhia
Vale do Rio Doce - CVRD. Dos 260 rnuniclpios beneficiados, 166 são do
Estado de Minas Gerais. Os recursos podern ser aplicados também em
educação, saüde, desenvolvimento rural, geracão de emprego e renda e
prograrnas de apoio a juventude em situação de risco.

A concretização das obras rodoviárias citadas representa o cumprimento de
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compromisso assumido pelo Governo quando das negociaçOes e da
avaliação dos impactos da privatização da CVRD. De fato, enquanto estatal, a
empresa procurou equilibrar o lucro corn o desenvolvimento de sua região de
influência. Essa preocupaçâo tornou-se mais evidente corn a exaustão das
minas de Itabira, particularmente da mina de Cauê, e corn o deslocamento do
eixo de atuaçâo da Vale para a regiao de Carajás, no Pará. Evidentemente, a
ernpresa privada não tern o mesmo grau de preocupaçao corn o aspecto
social, por isso o Governo destinou parte dos recursos obtidos na venda da
estatal ao FDR. Entre as obras rodoviárias a serem realizadas, o trecho entre
João Monlevade, Ipatinga e Governador Valadares tern importante impacto
sobre a economia da região, pois por ali circula grande parte da produção
siderürgica nacional. As dernais obras contemplam as cidades e os
municipios mais atingidos pela privatização da CVRD e pelo anterior
arrefecirnento de suas atividades na região.

Os efeitos orcamentarios do projeto ocorrerão a partir do exercIcio de 1999.
As condiçOes do financiamento são: I - financiarnento de ate 100% do
investimento total; II - prazo de ate dez anos; Ill - caréncia de ate seis rneses,
apOs a conclusão do projeto; IV - custo de 80% da TLJP mais 1% ao ano.

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

1.744/98, no 1 0 turno, corn as Emendas n o
s 1 a 4, da Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Püblicas.
Sala das Comissöes, 1 0 de julho de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - Mauri Torres, relator - Kemil Kumaira - AntOnio

Roberto - Sebastião Navarro Vieira - José Braga.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.290/97

Comissão de Administraçao Piblica
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei no 1.290/97 dá nova
redação ao art. 74 da Lei no 11.406, de 1994, que reorganiza a autarquia
Instituto de Previdéncia dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM -, introduz alteraçoes na estrutura orgãnica de Secretarias de Estado e
dá outras providências.

0 projeto foi aprovado em 1 1 turno na forma do Substitutivo n o 1,
apresentado em Plenário pelo Deputado Marcos Helénlo, e retorna agora a
esta Comissão, para receber parecer de 2° turno.

Segue anexa redação do vencido que é parte deste parecer.
Fundamentaçao

A matéria, ja analisada em 1 0 turno, recebeu substitutivo corn vista a
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correcOeS de ordem técnica.
0 projeto de lei tern por finalidade adequar o valor das pensöes devidas

pela Caixa Beneficente ao disposto nas ConstituicOeS Federal e Estadual e
transferir a responsabilidade do pagamento dessas pensOes da Secretaria de
Estado da Fazenda para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administracão.

Reiterarnos o entendimento desta Comissão quando do exame da rnatéria
em 1 0 turno: a medida faz justica aos pensionistas da referida instituiçâo, os
quais recebern, a titulo de pensão, valores irrisOrios.

Dessa forma, a proposicão uniformiza as pensöes pagas a esses
beneficiários, dá solução as demandas judiciais em curso e aplica, corn
justeza, o § 5 1 do art. 36 da Constituição Estadual.

Conclusão
Isso posto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.290/97 na forma

do vencido em 1 0 turno.
Sala das ComissOes, 1 0 de julho de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

AntOnio Andrade.
Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJ ETO DE LEI N ° 1.290/97

Dá nova redação ao art. 74 da Lei n o 11 .406, de 28 de janeiro de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. - 1° - 0 art. 74 da Lei no 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a

vigorar corn a seguinte redaçäo:
"Art. 74 - As pensães devidas pela Caixa Beneficente dos Guardas Civis e

Fiscais de Trãnsito ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Adrninistracão e corresponderãO a totalidade do valor
atualizado da remuneracãO atribulda a época do seu falecimento.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãO.
Art. 30 - Revogam-Se as disposicOes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.397/97
Comissão de AdministracãO PUblica

Relatôrio
De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120

Dias, Apurar Diversas Denüncias que Envolvem o Sistema PenitenciáriO do
Estado, o projeto de lei em epigrafe dá nova denominacão a Secretaria de
Estado da Justica, altera dispositivo da Lei no 9.516, de 30/12/87, e dá outras

I providênciaS.
Publicada em 20/9/97, a matéria tramita em regime de urgéncia, tendo sido



^V

E
0

C

C

154
aprovada em 10 turno na forma do Substitutivo n o 1, do Deputado Joäo Leite,
corn a Emenda n° 1, da Corn issâo de Fiscalizaçâo Financeira e Orçarnentaria.

Nos termos regimentais, a proposição volta a esta Comissão para receber
parecer para o 20 turno.

Como parte deste parecer, segue, ao final, a redaçao do vencido.
Fundamentaçao

A proposição sob exame, nos termos em que foi aprovada no 10 turno,
transforma a Secretana de Estado da Justica em Secretaria de Estado da
Justica e Direitos Humanos, dispondo sobre as medidas mmnimas necessárias
para que o órgão transformado possa bern se desincumbir do novo papel que
Ihe é atribuldo.

A preocupaçäo que inspirou a iniciativa, qual seja a de abrir espaco na
máquina piblica estadual para o tratamento especializado do tema pertinente
aos direitos humanos, encontra inequlvoco amparo em dispositivos
especiaimente relevantes da Constituiçao Federal. Corn efeito, os arts. 1 0 e 31
da Carta Magna estabelecem claramente que o poder ptiblico, em todos os
nIveis da Federação, deve atuar em benefIcio da cidadania e da dignidade da
pessoa humana, buscando a construção de uma sociedade Iivre, justa e
solidária, capaz de prornover o bern de todos.

Por oportuno, ressaltamos que o substitutivo aprovado trouxe significativo
aprimoramento ao projeto original, uma vez que, tratando a matéria corn
major detalhamento, dispôs de forma mais completa sobre a inovaçào que se
pretende ver implementada na Secretaria da Justiça, prevendo a criaçâo de
estrutura administrativa mais compatIvel corn o porte das atribuiçães que Ihe
estão sendo conferidas.

Observamos, entretanto, que, por equIvoco, o Plenário aprovou, alérn do
citado Substitutivo n° 1, a Ernenda n° 1, da Comissão de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária. Enquanto o substitutivo prevê a criação de urn
cargo de Secretário Adjunto e de urna Secretaria Adjunta de Direitos
Humanos, a emenda citada determina a criação de urn cargo de Diretor II,
tendo como referência o projeto original, que previa a criação de urna
Superintendéncia de Direitos Humanos. Examinando todo o processo que
acompanha a proposição, percebemos que não houve a intençao de se
criarem dois cargos, mas apenas urn. Assim, deixamos de incorporar a
Emenda no 1 ao texto do vencido, por entendermos que, dessa forma,
estaremos observando a verdadeira intenção dos legisladores, rnanifestada
durante a tramitacào do projeto. Para firmar nosso entendimento, basta
chamar a atençâo para o fato de que o substitutivo atende perfeitamente ao
propOsito da emenda apresentada, que foi o de dotar a Secretaria em questao
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de suporte administrativo compatIvet corn seus novos encargos.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamos-nos peta aprovacão do Projeto de Lei n°

1.397197 na forma do vencido no 1 1 turno.
Sala das Cornissôes, l°de jutho de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antonio Andrade -

Marcos Helênio.
Redacão do Vencido em 1° Turno

PROJETO DE LEI N O 1.397/97
Dá nova denominacão a Secretaria de Estado da Justica, altera dispositivos

da Lei no 9.516, de 30 de dezembro de 1987, e dá outras providências.
A Assembléia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica transformada em Secretaria de Estado da Justica e de Direitos

Humanos a Secretaria de Estado da Justiça, de que trata a Lei n o 9.516, de
30 de dezembro de 1987.

Art. 20 - 0 art. 30 da Lei n° 9.516, de 30 de dezembro de 1987, passa a
vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 30 - A Secretaria de Estado da Justica e de Direitos Humanos tern por
finalidade a consecucâo de objetivos e metas setoriais inseridos na estratégia
global da politica do Governo do Estado, visando, especialrnente, a
organizacão penitenciária, a assistência ao adolescente infrator, ao apoio
administrativo aos serviços judiciários, a assistência judiciária aos carentes de
recursos, a promocão de estudos que conduzarn a redução dos indices de
criminalidade, a recuperacäo de presos para reintegrá-los na sociedade e a
promoção e ao cumprirnento das normas referentes aos direitos humanos.".

Art. 3° - Fica o art. 4 1 da Lei n° 9.516, de 30 de dezembro de 1987,
acrescido dos incisos IX e X, corn a seguinte redaçào:

"Art. 40 - .....................
IX - promover açöes que garantarn a eficácia das norrnas vigentes de

defesa dos direitos humanos estabelecidos na Constituicão da Repüblica, na
Declaraçâo Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem, na
Declaraçâo Universal dos Direitos Humanos e nos demais acordos dos quais
o Brasil seja signatário;

X - apresentar e executar o Programa Estadual de Direitos Humanos,
segundo as diretrizes traçadas pelo Prograrna Nacional de Direitos
Hurnanos.".

Art. 41 - 0 inciso Il do art. 50 da Lei n° 9.516, de 30 de dezembro de 1987,
I fica acrescido da seguinte alInea "I":

"Art. 50 - .......................
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i) Secretaria Adjunta de Direitos Humanos.".
Art. 50 - A Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, a que se refere o artigo

anterior, tern por competência:
a) apresentar, executar e monitorar o Programa Estadual de Direitos

Humanos;
b) encarninhar denUncia de violaçâo de direitos humanos ao Conseiho

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;
c) prornover, coordenar, orientar e avaliar o desenvolvimento de prograrnas,

projetos e acöes relativos a defesa dos direitos hurnanos;
d) manter e divulgar banco de dados e atividades de pesquisa relativas aos

direitos humanos;
e) estimular o respeito aos direitos hurnanos pelo apoio as organizaçOes

civis de defesa desses direitos;
f) desenvolver e coordenar açöes educativas relativas aos direitos

hurnanos.
Art. 61 - Para a impIernentaço do Prograrna Estadual de Direitos Humanos,

de competência da Secretaria Adjunta de Direitos Hurnanos, a que se refere o
art. 50 desta lei, será criado, por lei, urn fundo estadual de proteçào e
promocâo dos direitos humanos.

Art. 70 - Fica criado, na estrutura básica da Secretaria de Estado da Justica
e de Direitos Hurnanos, 1 (urn) cargo de Secretário Adjunto.

Art. 8 0 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.594/98
Corn issão de Adrninistraçao PUblica

Relatório
Por rneio da Mensagem no 251/98, o Governador do Estado encarninhou a

esta Casa Legislativa o Projeto de Lei no 1.594/98, que dispãe sobre a
reorganizaçao da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e dá outras
providências.

Aprovado, no 10 turno, corn a Ernenda no 2, o projeto retorna a esta
Cornissão, para receber parecer para o 2 0 turno.

Ern anexo, apresentarnos a redaçâo do vencido, que é parte deste parecer.
Fundarnentaçao

A proposição ern tela reorganiza a Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais corn ênfase na politica de desenvolvjn-iento dos rnunicIpios,
objetivando o seu desenvolvirnento integrado.

Assim, estão consubstancjadas na proposiçào rnedidas t6cnico-
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administrativaS para o desempenho das atividades daquela Pasta,
especialrnente corn vistas ao desenvolvirnentO dos rnunicipios mineiros.

A matéria já foi devidarnente apreciada pelas cornissöes competentes,
cabendo-nos, nesta fase, ratificar o nosso posicionarnento anterior,
ressaltando-se que as novas atribuiçöes da Secretaria contribuirão,
certamente, para o desenvolvirnento de todo o Estado.

Conclusão
Opinarnos, portanto, pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.594/98 na forma

do vencido ern 1 0 turno.
Sala das Comissães, l°de julho de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

Ajalmar Silva.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N o 1.594/98

Dispãe sobre a reorganizacão da Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo I

Disposicães Preliminares
Art. 1 0 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, criada pela Lei no

9.427, de 21 de setembro de 1987, corn as alteraçöes introduzidas pela Lei no
10.634, de 16 de janeiro de 1992, passa a ser regida por esta lei.

Art. 20 - A sigla SEAM equivale a denorninacão Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais.

CapItulo II
Da Finalidade e das CornpetênciaS

Art. 30 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais tern por finalidade
formular a poiltica de desenvolvirnento dos municIpios, competindo-Ihe, ainda:

- subsidiar a forrnulação de politicas, diretrizes e pianos governamentais,
visando ao desenvolvirnento integrado dos municipios;

II - desenvolver açöes que visern a integracão do rnunicipio na região e dos
espacos fisicos urbano e rural;

Ill - apoiar e incentivar o associativismo municipal;
IV - prornover e apoiar as açöes de capacitacão profissional de servidores

municipais, orientar e assistir a irnplernentacão de novas técnicas e de
tecnologias apropriadas a modernizacão do governo municipal;

V - compatibilizar pianos, prograrnas e projetos federais e estaduais corn os
dos municIpios;

VI - apoiar a descentralizacäO das açöes de governo;
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VII - propor, supervisionar e acompanhar a implantação de pianos,

programas e projetos de natureza especial, visando ao desenvolvjmento
integrado dos municipios;

VIII - elaborar diretrizes e normas de aplicação de recursos provenientes de
fundos federais e estaduais, na sua area de atuação;

IX - identificar recursos alternativos para investimento nos municIpios e
articular providéncias para a sua captaçäo;

X - prestar assistência técnica aos municipios;
XI - exercer outras atividades correlatas.

CapItulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 40 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais tern a seguinte
estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Auditoria Interna;
III - Assessoria de Planejamento e 000rdenaç5o:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Informaçäo;
IV - Assessorja de Convénios;
V - Superintendéncia de Administraçao e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
VI - Superintendéncja de Apoio a Administração Municipal:
a) Diretoria de Treinamento;
b) Diretoria de Orientaçao e Informaçao;
VII - Superintendêncja de Programas e Associativismo:
a) Diretoria de Associativismo;
b) Diretoria de Programas Especiais;
Parágrafo ünico - As competéncias das unidades administrativas de que

trata este artigo serão estabelecidas em decreto.
Capitulo IV
Dos Cargos

Art. 5° - Ficam extintos 6 (seis) cargos de Diretor I, cOdigo MG-06, simbolo
DR-06, de provimento em comissão, constantes no Anexo I-B, Quadro II -
Cargos Comissionados, do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado de Assuntos Municipais, a que se refere o Decreto n o 36.033, de 14 de
setembro de 1994.

Parágrafo ünico - Os cargos de que trata este artigo serão identificados em
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resolucão do SecretáriO de Estado de RecursoS Humanos e AdrninistracãO,
em conformidade corn o disposto no artigo 13 da Lei n o 12.159, de 27 de malo

de 1996.
Art. 60 - Ficam transformadOs 3 (trés) cargos de Diretor II, codigo MG-05,

simbolo DR-05, de provimento em comissäo, constanteS do Anexo I-B,
Quadro II - Cargos ComissionadOs, do Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado de Assuntos MunicipaiS, a que se refere o Decreto no
36.033, de 14 de setembro de 1994, em 3 (trés) cargos de Assessor-Chefe,
codigo MG-24, sImbolo AH-24, destinadOS a Assessoria de Planejamento e
Coordenacäo, Auditoria Interna e Assessoria de Convênios da Secretaria de
Estado de AssuntoS MunicipaiS.

Art. 71 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado de Assuntos Municipais, a que se refere o Anexo I-B, Quadro II -
Cargos ComissionadoS do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, 1
(urn) cargo de Assistente de Gabinete, simbolo 1 1A, codigo EX42, 4 (quatro)
cargos de Oficial de Gabinete, sImbolo 9A, cadigo EX02, 4 (quatro) cargos de
Assistente AdministratiVo, sImbolo 9A, código EX06, e 3 (trés) cargos de
Assessor II, simbolo MG-12, codigo AD-12, todos de provimento em
comissâo.

Art. 80 - 0 Quadro de Provimento em Comissão do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, a que se refere o
Anexo IB, Quadro II - Cargos ComissionadoS do Decreto n° 36.033, de 14 de
setembro de 1994, passa a ser o constante do Anexo I desta lei.

Capitulo V
DisposicöeS Finais

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 10 - Revogam-se as disposicöes em contráriO.

ANEXO I
(a que se refere o artigo 91 da Lei no de de de 1997)

ANEXO I-B
Secretaria de Estado de Assuntos MunicipaiS
QUADRO II- CARGOS COMISSIONADOS

(artigo 21 do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994)
IbENOMINAcA SIMBO QUANT1b1
IODECLASSE LO I ADEJ
SecretáriO 	 - 	 01
SecretáriO 	 -	 01

- Adjunto
01Chefede 	 - 



ssessorl 	 l0' 	 04
ssessor II 	 AD-12 	 33
ssessor 	 AT-18 	 01
écnico
ssessor de 	 AM-19	 01

[omunicaçao
Grupo de ChefIa
Supervisor Ill - __________
Grupo de
Execuçao
Oficial de
Gabinete

T

1OA

9A 	 06

9A 	 15
Administrativo
Secretárjo
Microrregional
Executivo
Assistente de

hA 1 	 40

hA	 05"
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Grupo de
Direço
Superior
Diretor II 	 DR-05 	 03
Diretor I 	 DR-06 	 09
Assessor Chefe AH-24 	 03
Grupo de
Assessorament

binete 	 I	 I	 _J
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.613/98

Comissão de Defesa do Consumjdor
Relatôrjo

A proposiçao em apreço, do Deputado Gilmar Machado, pretende tornar
obrigatOria a instalaçâo de dispositivos de segurança nas agências e
postos de servicos bancários do Estado.

0 projeto foi aprovado, no 1 0 turno, na forma original. Em virtude
requerjmeno aprovado em Plenário, do Deputado Marcos Helênio,
encaminhado a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno,termos regimentais.
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FundamentacäO

Ao instituir a obrigatoriedade da instalação de dispositivos de seguranca
nas agendas bancárias do Estado, a proposicãO em tela val ao encontro dos
interesses do consumidor.

O Código de Defesa do Consurnidor estabelece como direito básico deste
tanto a protecäo da vida e da saUde como a seguranca no fornecimentO de
produtos e na prestaçãO de serviços.

Na medida em que possibilita rnaior protecão ao consumidor que se dirige a
urn estabelecimento bancário, a proposta é uma feliz iniciativa do autor,
atento aos problernas que frequentemente ocorrem no mercado de consunlo.

Da própria justificacão do projeto infere-se a necessidade da adoção de
iniciativas dessa natureza, que proporcionam, também, protecão ao
patrimônio particular, por dificultarem a ação de assaltantes que procuram
agir em situaçöes mais favoráveis.

Os dispositivos mencionados no projeto já se encontram disponivels no
mercado, e sua aquisicäo não irnplicará anus excessivo para os prestadores
de serviços bancários, que deverão voltar-se para os interesses dos
consumidoreS, cujos direitos foram elevados a categoria de norma
constitucional.

Conclusão
Em face do exposto, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei n°

1.613/98 no 21 turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 1 0 de juiho de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antonio Andrade, relator - Joào Leite.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.642/98
Comissão de AdministracàO Püblica

RelatOrio
De autoria do Deputado TarcIsio Henriques, o projeto de lei em epigrafe

altera a Lei n° 12.622, de 25/9/97, que cria a Ouvidoria da Policia do Estado
de Minas Gerais e dá outras providéncias.

Publicado em 20/3/98, o projeto foi distribuido as comissOes competentes e
aprovado em 1 0 turno, no Plenário, em 1°/7198, corn as Emendas n°s 2 e 3,
apresentadas pela Comissão de AdministracâO Püblica.

Analisada em 20 turno pela Comissão de Direitos Humanos, a matéria
recebeu parecer favorável a sua aprovacâo na forma do vencido no 1 0 turno.

Cabe-nos, agora, examinar a matéria e emitir parecer.
Fundamentacão

Corn a edição da Lei n° 12.622, de 1997, Minas Gerais deu urn importante
passo para o aperfeicoamentO das instituiçOes policiais e para a consolidacão
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Entre outras atribuicaes, cabe a Ouvidoria da Policia ouvir de qualquer do
povo reclarnacao contra irregularidade ou abuso de autoridade praticado por
superior ou policial civil ou militar, bern assim propor ao Secretário de Estado
da Segurança PUblica e ao Conlandante-Geral da Poilcia Militar as
providências que Considerar necessárias e üteis ao aprimorarnento dos
serviços prestados a população pelos órgâos de segurança pciblica.

0 projeto de lei em exame, que altera disposicoes da lei vigente,
representa, a nosso ver, uma contribuiçao significativa para a correção de
algumas falhas de natureza técnica da referida lei e para o aprimoramento da
instituiçao da Ouvidoria da Policia.

Corn efeito, o Chefe do Executjvo nomeará o Ouvidor a partir de uma lista
triplice organizada pelo Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos.
Atualmente, o Governador nào dispôe de opção para essa escolha. Além
disso, o povo poderá recorrer aos serviços da Ouvidoria também de forma
indireta, e nao apenas diretamente, como ocorre hoje. E a Assembléja
Legislativa terá acesso a informacoes inerentes a atribuiçao da instituicâo.
Sem sombra de düvida, tais informacoes serâo de grande valia para os
trabalhos desta Casa.

Corn o intuito de contribuir para o aprimoramento da instituiçao da Ouvidoria
da PolIcia, aproveitamos a oportunidade para apresentar, conforme acordado
pelas partes interessadas, o Substitutivo n o 1 ao vencido no 10 turno.

Conclusäo
Pelo exposto, sornos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.642/97, naforma do Substjtutjvo n o 1 ao vencido no 10 turno, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N O 1 AO VENCIDO NO 10 TURNO
Altera a Lei no 12.622, de 25 de setembro de 1997, quecria a Ouvidoria da

Policia do Estado de Minas Gerais edá outras providêncjas
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 "caput" do art. 40 da Lei n o 12.622, de 25 de seternbro de 1997,passa a vigorar corn a seguinte redacao:
"Art. 40 - A Ouvidorja da Policia é dirigida por urn Ouvidor nomeado pelo

Governador do Estado entre pessoas de ilibada reputaçao, indicado em lista
trIplice organizada pelo Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos,
para rnandato de 2 (dois) anos, perrnitida 1 (urna) reconducao.".

Art. 2° - Para o primeiro provimento do cargo de Ouvidor, a partir da data de
vigêncja desta lei, serâo observacjos os seguintes procedimentos:

I - o Ouvidor será escolhicjo entre pessoas de ilibada reputacao e nomeado
pelo Governador do Estado, dispensada a indicaçao em lista triplice.
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II - o mandato do Ouvidor será de ate 2 (dois) anos, vedada a reconducãO,
salvo se indicado na forma prevista no art. 40 da Lei no 12.622, de 25 de
setembrO de 1997, corn a redacão dada pelo art. 1 0 desta lei.

Art. 3 ° - 0 parágrafo ünico do art. 6 0 da Lei no 12.622, de 25 de setembro

de 1997, passa a vigorar corn a seguinte redacao:
"Art. - ..........
Parágrafo ünico - 0 DelegadO de PolIcia, o oficial da Policia Militar, o

Procurador do Estado, o jornalista e o assistente social são indicados
conjuntamente pelo Ouvidor e, respectivamente, pelo SecretáriO de Estado da
Seguranca Püblica, pelo Comandante-Geral da PolIcia Militar, pelo

Procurador-Gera l do Estado, pelo Secretário de Estado da Casa Civil e
Comunicacão Social e pelo Secretário de Estado do TrabalhO."

Art. 40 - Os assessoreS a que se refere o art. 6 0 da Lei no 12.622, de 25 de
setembro de 1997, são designadOS pelo Ouvidor, obedecida a forma de
indicacão prevista no artigo anterior.

Art. 50 - 0 inciso I do art. 20 da Lei no 12.622, de 25 de setembro de 1997,

passa a vigorar corn a seguinte redacao:
"Art. 20 - ............
- ouvir de qualquer do povo, diretarnente Cu por intermédio dos ôrgãos de

apoio e defesa dos direitos do cidadão, inclusive de policial civil Cu militar Cu

outro servidor püblico, reclamacão contra irregularidade ou abuso de
autoridade praticados por superior cu agente policial, civil Cu militar".

Art. 60 - Acrescente-se ao art. 30 da Lei no 12.622, de 25 de setembro de

1997, o seguinte inciso V:
"Art. 3°- .......................................
V - prestar informacöeS aos orgãos do Poder Legislativo sobre assunto

inerente as suas atribuicöeS no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da
data da solicitacãO.".

Art. 70 - Fica revogado o art. 5 0 da Lei no 12.622, de 25 de setembro de

1997.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 90 - Revogarn-Se as disposicöeS em contráriO.
Sala das ComissOes, 1 1 de julho de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Marcos Hetènio - Ajalmar Silva - Arnaldo

Penna.PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N.° 1.642/98
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o projeto de lei em epigrafe
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altera a Lei n.° 12.622, de 25/9/97, que cria a Ouvidoria de Poilcia do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado em 20/3/98, o projeto foi analisado nas comissOes competentes e
aprovado em 10 turno, no Plenário, em 1°/7/98, sendo distribuldo, a seguir,
para a Comissão de Administraçao Püblica.

Conforme requerimento do Deputado João Leite, aprovado em 3/6/98, a
proposição deve ser analisada também por esta Comissão, no 2 1 turno.

Segue, anexa, a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentaçao

A criaçao de uma instância especifica para o atendimento de reclamaçoes e
demandas dos cidadãos, no que se refere aos servicos prestados pelos
Orgãos policiais, representa urn grande avanço no sentido da consolidação da
efetiva prática dos mandamentos que consagram o respeito aos direitos
humanos. Dessa forma, a criaçâo da Lei n.° 12.622, de 1997, conflgura urn
importante passo dado pelo Estado de Minas Gerais.

0 aperfeiçoarnento das normas legais, como se pretende no projeto em
exame, deve ser visto como uma decorréncia da sua prOpria aplicacão: ao
detectar problema que possa impedir o correto funcionamento dos
mecanismos previstos, o legislador deve procurar corrigi-lo, para que a lei
venha a ter plena eficácia.

Assim sendo, o projeto se justifica, pelo fato de que os novos comandos
legais que se pretende aprovar certamente irão contribuir para que a
Ouvidoria de Policia possa ser efetivamente implantada no Estado.

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

1.642/98, no 20 turno, na forma do vencido em 10 turno.
REDAçAO DO VENCIDO NO 1 0 TURNO

PROJETO DE LEI N O 1.642/98
Altera a Lei no 12.622, de 25 de setembro de 1997, que cria a Ouvidoria da

Policia do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 "caput" do art. 4 0 da Lei no 12.622, de 25 de setembro de 1997,

passa a vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 40 - A Ouvidoria da Policia e dirigida por urn Ouvidor, nomeado pelo

Governador do Estado entre pessoas de ilibada reputação e sem fihiação
partidária, nos 2 (dois) anos imediatamente anteriores a nomeação, indicado
em lista trIplice organizada pelo Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos
Humar,os, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.".

Art. 2° - 0 parágrafo Unico do art. 6 0 da Lei no 12.622, de 25 de setembro de
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1997, passa a vigorar corn a seguinte redacão:
"Art. 60 - ..............
Paragrafo ünico - 0 Delegado de PolIcia, o Oficial da Policia Militar, o

Procurador do Estado e o jornalista são indicados, respectivamefite, pelo
Secretário de Estado da Seguranca Püblica, pelo Comandante-Geral da
Policia Militar, pelo Procurador-Geral do Estado e pelo SecretáriO de Estado
da Casa Civil e Comunicacão Social e designados pelo Ouvidor.".

Art. 30 - Fica revogado o art. 5 0 da Lei no 12.622, de 25 de setembro de

1997.
Art. 40 - 0 inciso I do art. 2 0 da Lei no 12.622, de 25 de setembro de 1997,

passa a vigorar corn a seguinte redacão:
"Art. 20 - .......................

- ouvir de qualquer do povo, diretamente ou por intermédio dos órgãos de
apoio e defesa dos direitos do cidadão, inclusive de policial civil ou militar ou
outro servidor pUblico, reclamacãO contra irregularidade ou abuso de
autoridade praticados por superior ou agente policial, civil ou militar;".

Art. 50 - Acrescente-Se ao art. 3 0 da Lei no 12.622, de 25 de setembro de

1997, o seguinte inciso V:
"Art. 30 - ..............
V - prestar informacöeS aos órgãos do Poder Legislativo sobre assunto

inereflte as suas atribuicöes no prazo de 30 (trinta) dias contados da
solicitacão.".

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãO.
Art. 70 - Revogam-Se as disposicöeS em contrário.
Sala das Comissôes, 1 0 de juiho de 1998
João Leite, Presidente - Durval Angelo, relator - Ivair Nogueira.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.666/98
Comissäo de Administracão Püblica

RelatOrio
Por melo da Mensagem no 257/98, o Governador do Estado encaminhou a

Assernbléia Legislativa o Projeto de Lei n o 1.666/98, que cria estabelecimento
penitenciáriO na estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e dá outras
providénciaS.

Aprovado em 1 1 turno na forma original, vem agora a matéria a esta
Comissão para receber parecer de 2 0 turno, nos termos regimentals.

FundamentacãO
Reiteramos o entendimento manifestado por esta ComisSão quando da

análise da matéria em 1 0 turno, salientando a oportunidade da criação de
estabelecimentoS penitenciáriOS no Estado de Minas Gerais, com vistas ao



esvaz jamento das cadejas e a hurnanrzaçao das penas. 	
166

Ressalte-se que a proposiçao em anáhse cria somente a estrutura de
cargos para a pen itenciárja denominada Francisco Floriano de Paula, já que
esta se encontra edificada e em funcionamento

No entanto, visando apenas a adequacao técnica dos cargos de provimento
em comissão de Diretor I, apresentamos a Emenda n 11 ao projeto de lei.

Conclusão
Isso posto, somos pela aprovaçao, no 21 turno, do Projeto de Lei no1.666/98 corn a Emenda n o 1.

EMENDA N O 1
Acrescentese onde convier:
"Art. .... - Ficam transformados 14 (quatorze) cargos de provimento em

comissão de Diretor I, código MG-06, simbolo DR-06, lotados nos
estabelecimentos penitenciários, ern cargos da classe de Diretor Setorial de
Unidade Penitenciária, cOdigo MG-43, sImbolo DU-43, pertencente a
categoria do Grupo de Direçao Superior, de que trata o anexo do Decreto no
37.711 de 29 de dezembro de 1995, mantida a remuneraçao.

Parágrafo Unico - Fica incluIdo no item 3 do § 2 1 do art. 30 do Decreto no37.711 o código MG-43.".
Sala das Comissöes, 1' de juiho de 1998.
Leonjdio Boucas, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

Ajalmar Silva.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.715/98

Cornissão de Administracao PUblica
Relatôrio

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.715/98 institui e
politica de regulaçao dos servicos püblicos concedidos ou permitidos, cria a
Agéncia Estadual de Regulaçao de Serviços Püblicos - ARSEMG - e dá
outras providéncias

No primeiro turno, foi o projeto aprovado na forma do Substitutivo n o 1 comas Emendas no
s 1, 2, 3, 4 e 7.

Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada para o 2°turno.

Ao final, apresentamos a redação do vencido que constitui parte desteparecer.

Fundamentaçao
0 parecer desta Comissão para o 10 turno do projeto de lei em tela iádestacou a impor-tância da criação de Orgão regulador e fiscalizador do uso ou

da exploracao por terceiros, corn finalidade lucrativa, de bens pertencentes ao
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Estado, e dos contratos de concessão ou de permissãO de serviços pUblicos.
Trata-se de ôrgão cuja criação já havia sido determinada em lei anterior,

qual seja, a Lei 0 12.219, de 1°/7/96, e que agora se concretiza.
Os moldes da atuação e funcionamento da autarquia coadunam-Se corn o

novo modelo de Estado que se delineia em nIvel nacionat, no quat, cabe
destacar, conferem-Se maiores liberdades e responsabilidadeS aos
administradoreS piblicos.

Corn efeito, a ARSEMG já surge dotada de urn poder de atuação que the
garantirá efetivo controle e fiscalizacäo das areas que the são atribuidas, o
que, paratelamente, exige deta máximo empenho técnico e administrativo..

No curso de sua tramitacão nesta Casa, o projeto recebeu significativas
melhorias. Além de urna methor sistematiZacãO geral da matéria, foram
previstas no projeto a celebracão de contrato de gestão e a participacão dos
usuários na fiscatizacãO dos serviços pübticos detegados.

Alguns aprirnorarnentoS, entretanto, ainda devem ser feitos no projeto.
Na explicitacão das competênciaS da ARSEMG, foi exciulda a autorizacão

para a cisão, a fusão, e a transferëncia ou alteração do controle acionârio das
concessionáriaS e perrnissionáriaS, bern como a aprovacãO de transferência
de concessão e permissão. Não temos divida de que a exclusão decorreu
apenas de urn lapso, uma vez que as atividades em referência inctuem-se no
nücleo das atribuicöes de qualquer agéncia reguladora. Dal propormoS a sua
reinctusão no projeto, por meio da Emenda n o i.

0 § 1 0 do art. 12, o art. 21 e Os § 1 1 e 2° do art. 38 utitizarn-se do termo
"remuneracãO" para significar o vencirnento básico mais gratificacôes e
adicionais de caráter permanente do servidor. De acordo corn a tetra da
Constituicão da RepUblica, a patavra 'rernuneracãO", quando utitizada no

ãO Pübtica, abrange nãocontexto das norrnas disciptinadoras da Adrninistrac 
so as parcetas perrnanentes percebidas peto servidor, rnas também
pagarnentos eventuais, tais como ajudas de custo e diárias de viagem.
Julgamos conveniente utitizar no texto do projeto terrninotogia cornpatIvet corn
aqueta adotada na Carta Malor. Por isso, propornos a substituicâo da
expressão "rernuneracãO", presente nos dispositivos citados, pela palavra
"vencimentos".

0 art. 35 fixa o prazo de 90 dias da norneação do Diretor-Gerat para que o
Conselho Diretor e o Poder Executivo cetebrern contrato de gestão relativo a
adrninistracãO da ARSEMG. Considerando que o contrato de gestão e ate a
instituição da própria agéncia regutadora constituern propostas absolutarnente
novas para o Estado e que, como tat, serão de implernentacãO especiatmente
dificit, julgarnos necessáriO estabetecer prazo mais ditatado para que o

-J
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contrato de gestâo seja formulado de forma mais cuidadosa e estudada.
Assim, propomos seja fixado o prazo de 180 dias na Emenda n o 3.

0 art. 2° do projeto relaciona os serviços püblicos delegados que poderão
ser objeto de regulaçâo e fiscalizaçào pela ARSEMG. Nos incisos I a V foram
mencionados todos os servicos pUblicos estaduajs passIveis de concessão
ou permissäo. Dessa forma, parece-nos desnecessárja, senão redundante, a
disposiçäo contida no inciso VII do referido artigo, que alude a "outros
serviços concedidos ou permitidos de competência do Estado". Propornos a
supressào desse dispositivo na Emenda no 4.

Por Ultimo, atentando para a relevância das atividades a serern
desempenhadas pelo Conseiho Diretor da ARSEMG, julgamos conveniente
que a sua composição seja tao representativa quanto possivel. Corn esse
entendimento, formulamos a Emenda no 5.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.715/98, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno corn as Emendas n o
s 1

a 5, apresentadas a seguir.
EMENDA NO 1

Inclua-se no art. 50 o seguinte inciso XXVIII:
"Art. 50 - ..............................................
XXVIII - autorizar a cisão, a fusão e a transferéncia e alteraçao de controle

acionário de concessionána ou permissionária, bern como aprovar a
transferêncja de concessâo e permissão.".

EMENDA NO 2
Substitua-se no § 1 0 do art. 12, no art. 21 e nos § 1 e 2 0 do art. 38 a

expressâo "rernuneraçao" pela expressão "vencimentos".
EMENDA No 3

Substitua-se no "caput" do art. 35 a expressâo "90 (noventa) dias" por "180
(cento e oitenta) dias ".

EMENDA No 4
Suprima-se o inciso VII do art. 20.

EMENDA No 5
Inclua-se no art. 8° o seguinte § 2 1, renumerando-se as demais:
"Art. 80 - .....................................
§ 20 - Urn dos membros do Conselho Diretor será indicado pelo Governador

do Estado após escoiha em lista triplice apresentada pelas representaçöes
sindicais dos trabalhadores das empresas submetidas a atuaçao da
ARSEMG. ".

Sala das Comissães, 10 de julho de 1998.
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Leonidio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva -

Marcos Helênio.
Redaçäo do Vencido

PROJETO DE LEI NO 1.715/98
Cria a Agenda Estadual de Regulacäo de Serviços Püblicos de Minas

Gerais - ARSEMG -, dispöe sobre seu funcionamento e estrutura e dá outras
providéncias.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CapItulo I

Da Constituiçao
Art. 1 0 - Fica criada a Agencia Estadual de Regulacão de Serviços Püblicos

de Minas Gerais - ARSEMG -, entidade vinculada a Secretaria de Estado do
Planejarnento e Coordenacäo Geral, de natureza autárquica, dotada de
autonornia administrativa e financeira, corn sede e foro na Capital e jurisdição
em todo a território do Estado.

Parágrafo Unico - A sigla ARSEMG, os termos autarquia e Agenda
equivalem, nesta lei, a denominaçäo legal Agenda Estadual de Regulacao de
Servicos PUblicos de Minas Gerais.

CapItulo II
Das Finalidades e das Atribuiçöes

Seção I
Das Finalidades

Art. 20 - A ARSEMG tern por finalidade regular e fiscalizar a uso ou a
exploraçâo por terceiros, corn finalidade Iucrativa, de bens pertencentes ao
Estado, assim como a prestação, em regime de concessão ou perrnissão,
precedidos ou não da execução de obra pUblica, dos seguintes servicos
püblicos:

I - construção, pavimentação, restauração, conservação e ampliação de
rodovia e de obra rodoviária;

II - construcäo, recuperação, conservação e ampliacão de terminal de rneio
de transporte de pessoas e bens;

III - produçâo, transporte e distribuição de gas canalizado;
IV - transporte coletivo rodoviário intermunicipal;
V - inspecão de seguranca nos veIculos Iicenciados ou registrados pelo

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG -;
VI - serviço cuja regulaçâo, controle ou fiscalização tenha sido atribuIda ao

Estado, em virtude de convênio corn a União ou corn municIplo;
VII - outros serviços concedidos ou permitidos, de competéncia do Estado.
Art. 31 - A regulacäo e a flscalizaçâo, pela ARSEMG, dos serviços püblicos
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I - garantir o cumprirnento das exigéncias de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestaçâo dos
serviços;

II - estimular a competitividade e a realizaçâo de investimentos, de niodo a
garantir, em médio e longo prazos, melhoria do atendimento as necessidades
da populaçâo;

III - garantir a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investirnentos,
mediante fixaçao, acompanhamento, controle, revisäo ou reajuste dos
sistemas tarifários;

IV - assegurar a observância das normas legais e contratuais, o
atendirnento do interesse pUblico e o respeito aos direitos dos usuários;

V - propiciar, mediante o esfimulo a composiçao voluntária, a rápida solução
dos conflitos entre o poder concedente e Os concessjonárjos permissionários,
cessionárlos e autorizados e destes entre 51 ou corn os usuários e
consumjdores.

Art. 41 - No desenvolvimento de suas atividades, a Agência observará os
princpios da legalidade, da moralidade, igualdade, impessoalidade,
finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, publicidacJe e celeridade.

Seçao II
Das Atribuiçoes

Art. 50 - Compete a ARSEMG:
I - cooperar corn os demais órgâos e entidades da adrninistraçao ptbIica

direta e indireta na implementaçao da politica estadual de prestação de
serviços püblicos por delegaçao;

II - propor ao Governador do Estado, por intermédio da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral - SEPLAN-MG - , piano de
metas para a delegaçao de serviços püblicos estaduais;

Ill - expedir normas sobre a prestação de serviços püblicos estaduais por
delegaçâo;

IV - expedir norrnas sobre a utilização de bens pUblicos, P01 terceiros, cornfinalidade lucrativa;
V - disciplinar o cumprimerito das obrigaçoes de universalizacão e de

continuidade dos serviços pUblicos atribuldos aos concessionãrios e
permissionários

VI - fixar critérios, normas, diretrizes, recornendacoes, procedimentos
comerciais, econômico-financeiros e técnicos para a realizaçao de Iicitação
destinada a outorga de concessão ou permissäo;

VII - estabelecer, corn vistas a preservar a competitividade de mercado,
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limites, restricöeS ou condicöes, aplicáveiS a empreSaS, grupos empreSarialS
e acionistaS, relativas a obtencãO e transferêflCia de conceSSöeS, perrniSsães,
cessöes e autorizacoes, bern como autorizar a subconCeSSâo

VIII - instruir os concessiOfláriOS, permissiOfláriOS cessiofláriOS, autorizados
e usuárioS ou consurnidoreS sobre as suas obrigacöes contratuaiS e
regulamefltareS

IX - fiscalizar a prestaçãO dos servicos bern como o uso e a exploracãO de
bens püblicos por terceiros, corn finalidade lucrativa;

X - requisitar informacãO de órgão, autoridade ou entidade püblica,
guardando o sigilo legal, quando for o caso, bern como determiflar diligéncias
que se façam necessáriaS ao exercIcio de suas funçães;

XI - acompanhar e controlar as tarifas dos servicos pUblicos concedidos ou
permitidos, decidindo sobre Os pedidos de revisão ou reajuste;

XII - estabelecer rnecanismo para garantir a publicidade das tarifas dos
serviços pUblicos concedidos ou permitidos;

XIII- expedir resolucão e instrução visando a prevenir infracães e conflitos
de interesseS;

XIV - cornpor adrninistratiVarneflte conflitos de interesseS decorrenteS da
concessâo ou permissãO de serviços pUblicos bern corno da concesSãO,
permissäo, cessäo ou autorizacãO do uso ou exploracãO de bens püblicos;

XV - reprimir violaçáo aos direitos dos usuárioS e orientá-IOS sobre seus
direitos e deveres;

XVI - apurar infraçães e aplicar as penalidades previstas nesta lei, nos
contratos de concessão ou permissãO e nos atos de cessàO ou autorizacão

XVII - ordenar providência corn vistas a cessacâo de infração ou de
descurnprirnefltO de obrigacâo estipulada em contrato e fixar prazo para seu
curnprirnento

XVIII - recornendar ao Governador do Estado que proceda a intervencãO
. em concessionaria ou em permissioflária a fim de garantir a continuidade e a

regutaridade dos servicoS;
XIX - recomendar ao Governador do Estado que proceda a extinçäo de

concessâo, permissão, cessäo ou autorizacão a que se refere esta lei,
quando o interesse püblico o exigir;

XX - requisitar dos Orgãos do Poder Executivo estadual as providênciaS
. necessáriaS ao cumprimento desta lei;

XXI - firmar contrato ou convénlo corn Orgão ou entidade piblica nacional e
submeter previarnente ao Governo do Estado, P01 interrnédio da SEPLAN-

. MG, os atos a serern celebrados corn organismo estrangeiro ou internacionaL
XXII - firmar convênio corn órgão ou entidade da União ou de rnunicIpio do
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Estado, corn o objetivo de assumir a regulação, o controle ou a fiscalizaçao
da prestaçäo de serviços püblicos constitucionalmente atribuidos a União ou
ao municIpio;

XXIII - aprovar, previarnente a sua publicaçäo e assinatura, os editais de
iicitaçäo e os contratos de concessão ou permissão, zelando para que neles
conste referência expressa aos dispositivos legais aplicáveis e definicão das
obrigaçöes dos concessionários ou permissionários perante Os usuários ou
consumidores, a comunidade e o poder pibIico;

XXIV - contratar, observada a Iegislaçao aplicável, serviços técnicos
especializados, neles incluldas a pericia e a auditoria, aprovando, em cada
caso, a remuneração e as demais despesas;

XXV - decidir sobre a celebração, a alteraçao e a prorrogaçào dos contratos
da Agenda, bern como sobre a nomeaçâo, a exoneraçao e a demissão de
servidores;

)(XVI - adquirir, alienar e administrar seus bens;
XXVII - elaborar e encarninhar a SEPLAN-MG proposta de orcarnento.
Parágrafo Unico - A competéncia 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 administracão pUblica estaduai.

Capitulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 6° - A ARSEMG tern a seguinte estrutura orgãnica:
I - Unidade Colegiada Superior:
Conselho Diretor;
II - Unidade de Direcäo Superior:
Diretoria-Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Ouvidoria;
b) Diretoria Econômica;
c) Diretoria Técnica;
d) Diretoria Juridica;
e) Diretoria de Administraçao e Finanças.
Parágrafo ünico - A competência das unidades administrativas será

estabelecida no regulamento da ARSEMG.
Art 71 - Compete ao Conselho Diretor:
I - deliberar sobre as relaçoes entre o poder concedente, Os

concessionários e permissionários e os usuários e consumidores;
If - decidir, em instãncia final, processo administrativo instaurado nos termos

desta lei;
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III - organizar os pianos e Os programas de trabalho anuais e plurianuais da

ARSEMG;
IV - aprovar a proposta orçamentária anual e aprovar o relatOrio anual das

atividades da Agéncia;
V - determinar as unidades internas a adoção de providências

administratiVas e judiciais necessáriaS a execução de suas decisöes;
VI - elaborar o reginiento interno do Conseiho;
VII - elaborar o regulamento da ARSEMG e submetê-lo a aprovacãO do

Governador do Estado.
Art. 80 - A direção da ARSEMG será exercida pelo Conseiho Diretor,

composto de 5 (cinco) cidadãos de ilibada reputação, corn pelo menos 15
(quinze) anos de experiênCia profissional comprovada em area relacionada
corn os objetivos da Agência e notórios conhecimentos em area juridica, de
administracâo ou outra area técnica pertinente.

§ 1 0 - Os membros do Conseiho Diretor serão indicados pelo Governador
do Estado e por ele nomeados após aprovacäO da Assembléia Legislativa.

§ 20 - 0 mandato dos Conselheiros é de 5 (cinco) anos, não coincidentes,
admitida 1 (uma) reconducäo e observado o disposto no art. 37.

§ 30 - Na hipôtese de vacância, o novo Conselheiro cumprirá o perlodo
remanescente do mandato.

§ 40 - 0 regimento interno da ARSEMG disciplinará a substituicâO dos
Conseiheiros em seus impedimentos, bem como durante a vacândia.

§ 51 - Urn dos Conseiheiros será o Presidente do Conselho e Diretor-Geral
da ARSEMG.

§ 60 - 0 Presidente do Conseiho e Diretor-Geral será escoihido pelo
Conseiho Diretor, observado sistema de rodIzio, na forma e nos prazos
definidos no regirnento interno, para mandato não inferior a 2 (dois) anos.

§ 70 - No ato da posse e no fim de seus mandatos, os Conseiheiros
. apresentarâO declaracão de bens.
7. Art. 90 - Está impedido de exercer a função de Conseiheiro da ARSEMG

aqueleqUe
I - tenha vInculo de parentesCO, por consanguinidade ou afinidade, ate o 20

grau, corn administrador, sOcio-gerente ou membro do Conseiho Fiscal de
empresa submetida a jurisdicäo da ARSEMG;

seja acionista ou sócio de empresa submetida a jurisdicão da ARSEMG
ou de ernpresa controladora daquela;

III - tenha ocupado, nos 12 (doze) meses anteriores a norneacão, cargo de
administrador ou conselheiro de empresa submetida a jurisdicãO da
ARSEMG, ou corn ela mantenha vInculo empregaticiO, ainda que suspensO o
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respectivo contrato de trabaiho;
IV - tenha exercido, nos 12 (doze) meses anteriores a norneação, cargo de

direçâo em entidade sindical ou associaçâo de classe representativa de
empresa submetida a jurisdiçao da ARSEMG ou de empregados dela;

V - tenha exercido, nos 2 (dois) anos anteriores a nomeação, mandato
eletivo em nivel municipal, estadual ou federal.

Art. 10 - Aos Conseiheiros da ARSEMG é vedado:
- exercer qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de

direçäo politico-partidária, salvo a de professor, em horário compatIvel;
II - adquirir acoes ou cotas de empresa submetida a jurisdiçao da ARSEMG;
Ill - manifestar, em püblico ou pelos meios de comunicação, opinião sobre

matéria tratada em processo pendente de decisão, ou em itir juIzo sobre
despacho, voto ou sentença de Orgâo judicial.

Art. 11 - Os membros do Conseiho Diretor somente perderao o mandato em
razâo de:

I - condenaçao penal irrecorrIvel, por crime doloso;
II - processo administrativo disciplinar;
III - inobservancia do disposto no artigo anterior;
IV - desIdia, caracterizada pela falta a 3 (trés) reuniöes ordinárias

consecutivas do Conseiho Diretor ou a 6 (seis) reuniöes intercaladas, no
periodo de 1 (urn) ano, ressalvados os afastamentos temporários justificados
e ratificados pelo Conseiho.

Art. 12 - Ate 1 (urn) ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-Conseiheiro:
- representar qualquer pessoa ou interesse perante a Agência;

II - prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a empresa
submetida a jurisdição da ARSEMG ou a empresa controladora daquela.

§ 10 - Durante o periodo de que trata o "caput", o ex-Conseiheiro que näo
tiver sido exonerado nos termos do art. 11 poderá continuar prestando
servicos a ARSEMG ou a qualquer Orgão da administraçâo direta do Estado,
mediante rernuneraçáo equivalente a do cargo que exerceu.

§ 2° - 0 concessionário ou perrnissionário que contratar servico de ex-
Consetheiro no perlodo de impedimento a que se refere este artigo ficará
sujeito as penalidades do art. 30.

Art. 13 - A competéncia do Presidente do Conselho e Diretor-Geral, dos
Conseiheiros e dos Diretores constará no regulamento da ARSEMG,
aprovado por decreto no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicaçao
desta lei.

Art. 14 - Ao Diretor-Geral cornpetem a representação externa da ARSEMG
e as decisöes relativas a gestào administrativa da autarquia.
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Art. 15 - As deliberacöeS do Conselho Diretor serâo tomadas por rnaioria de
votos, presentes, no mInirno, 4 (quatro) membros, cabendo ao Presidente do
Conseiho a direçäo das reuniöes e, em caso de empate, o voto de qualidade.

Paragrafo ünico - As sessöes deliberativas do Conseiho Diretor da
ARSEMG que se destinern a resolver divergéncia entre concessionáriOS,
permiSsiOfláriOS, cessionáriOS e autorizados ou entre estes e o poder
concedente ou usuários e consumidores seräo pUblicas, permitida sua
gravacäo por meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direito de
delas obter transcriçäO.

CapItulo IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 16- Constituem patrirnônio da ARSEMG o acervo de bens mOveis e
imóveis, as açöes, os direitos e outros valores que Ihe forem conferidos e os
que vier a adquirir.

Art. 17 - Constituem receitas da ARSEMG:
- os recursos oriundos da cobranca da taxa de fiscalizacãO instituIda por

esta lei;
II - as dotaçöes consignadas no orçamentO do Estado;
III - as doaçöes, Iegados, subvencöes e contribuicöes de quatquer natureza;
IV - os recursos provenientes de convéniO, acordo ou contrato que vier a

celebrar corn outro órgãO de direito pOblico ou entidade privada, nacional ou
estrangeira;

V - os recursos oriundos do recebimento de multa;
VI - o resultado das aplicacOes financeiras de seus recursos;
VII - os recursos oriundos de outras fontes.

CapituloV
Do Regime Financeiro

Art. 18-0 exerciciofinanceirO da ARSEMG coincidira corn o ano civil.
CapItulo VI

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 19 - 0 regime jurIdico dos servidores da ARSEMG é o definido no

: paragrafo Unico do art. 10 da Lei no 10.254, de 20 de juiho de 1990.
Art. 20 - Ficam criados os cargos de provimento 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° 10.623, de 16 de janeiro de 1992.

§ 1 1 - Os ocupantes dos cargos de que trata este artigo perceberãO, além
do vencimento, verba anual a tItulo de pro-Iabore, relativa ao Grupo 1,
constante no Anexo I a que se refere o Decreto n° 36.796, de 19 de abril de
1995, em conformidade com o disposto no Decreto n o 39.381, de 12 de
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janeiro de 1998.

§ 21 - Aplicarn-se aos cargos em comissão a que se refere este artigo as
vedaçoes e as Iimitaçoes constantes no art. 90 e nos incisos II e III do art. 10.

§ 30 - 0 Ouvidor terá mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma)
reconduçao, podendo ser exonerado apenas em caso de condenaçao 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 Cornissão, Cuja remuneraçao mensal é a constarite no Anexo
Ill desta lei.

Parágrafo ünico - A verba de representaçâo do Coriseiheiro no exercIcio da
funçao de Presidente do Conselho e Diretor-Geral da ARSEMG serã de
R$4.100,00 (quatro mil e cern reais).

Art. 22 - A ARSEMG passa a integrar o Grupo 1, constante no Anexo I, a
que se refere a art. 6 1 do Decreto n° 36.796, de 19 de abril de 1995.

Capitulo VII
Dos Procedimentos Especiais

Secao I
Da Fiscalizaçao pela Sociedade

Art. 23 - Nos termos do regulamento da ARSEMG, será constitulda, para
cada contrato de concessäo ou permissao, comissão de acompanharnento e
fiscaiizacao periódica cornposta paritariamente por representantes do poder
concedente, dos concessionários ou permissionárjos e dos usuários ou
consumidores.

§ 1 0 - A ARSEMG oferecerá a corn issäo a suporte adrninistrativo necessário
ao seu funcionamento.

§ 20 - Fica assegurado a comissao o acesso a locais, docurnentos e
informaçaes que se fizerem necessários a consecuçäo de suas finalidades.

§ 30 - A comissão elaborará, anualmente, relatório circunstanciado sobre o
desernpenho da empresa COncessionária ou perrnissionaria, no qual poderão
constar sugestöes para o aperfeicoamento e a expansão dos serviços.

§ 40 - 0 relatOrio referido no parágrafo anterior será encaminhado ao
Conseiho Diretor da Agência ea Assernbléia Legislativa do Estado.

§ 50 - Não será devida, aos membros da cornissão, qualquer remuneraçao
pelos trabaihos prestados.

Seçâo U
Da Solução dos Conflitos

Art. 24 - Nas hipOteses de reclamaçao de usuário ou consumidor e de
ocorréricia de conflito de interesses entre permissionários, concessionários,
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cessiofláriOS e autorizados e entre estes e a poder concedente ou
consurnidoreS ou usuários, a ARSEMG convocará as partes, a firn de tentar a
compoSicao voluntária par melo dos procedimentos de conculiaçäo ou
mediacão.

§ 1 0 - Havendo acordo, lavrar-se-á termo, para fins de acompanhamento de
sua execucäo pela ARSEMG.

§ 20 - Näo sendo a soluçâo voluntária viável ou recomendável, a juizo do
Conseiho Diretor, as partes serão instadas a firmar termo de comprornisso
arbitral.

Art. 25 - Nâo obtida soluçäo pelos rneios referidos no artigo anterior, ou se
as circunstãnciaS a recornendarem, será instaurado processo adrninistrativo
para solução do conflito.

§ 1 1 - E assegurado amplo direito de defesa, inclusive corn presenca de
testemunhas, em todas as etapas do processo administrativo.

§ 21 - Em qualquer fase do processo administrativo poderá ser firmado
acordo entre as partes.

§ 3° - As decisães do Conselho Diretor serão publicadas em resurno no
órgäo oficial dos Poderes do Estado.

Art. 26 - Quando houver fundado receio de que urna parte, direta ou
indiretamente, possa causar a prestacâo do serviço ou ao usuário ou
consumidor Iesão irreparável ou de dificil reparacão, poderá a Conselheiro
Relator, por iniciativa prOpria ou por provocacão de servidor da ARSEMG ou
de parte legitimarnente interessada, adotar, em qualquer fase do processo
administrativo, rnedida preventiva.

Parágrafo Onico - Na medida preventiva, a Conselheiro Relator ordenará,
quando materialrnente possIvel, a reversäo a situação anterior, fixando rnulta
diana para o caso de descurnprimentO da ordem.

Art. 27 - Cabe a ARSEMG fiscalizar a cumprimento de suas decisöes, tanto
nos casos de acordo ou arbitragem como nos processas administrativos.

Paragrafo ünico - 0 descumpnirnento do acordo au da decisäo resultante do
processo administrativo sujeita a concessionáriO, permissionánio, cessionánio
ou autorizado as penalidades previstas no art. 30.

Art. 28 - As decisöes da ARSEMG nâo são suscetIveis de revisão no âmbito
do Poder Executivo.

Art. 29 - 0 regimerito interno do Conselho Diretar e a regulamento da
ARSEMG disporão sobre as procedimentos a serem observados na solução
dos conflitos, respeitado a disposto nos artigos anteniores.

Seção III
Das Sançöes AdrninistratiVas
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Art. 30 - A infração ao disposto nesta lei e nas demais leis e normas

regulamentares aplicáveis, nos contratos de concessãa ou permissão ou nos
atos de cessão ou autorizaçâo sujeita a infrator as seguintes sançOes, sem
prejuIzo das de natureza civil e penal cabiveis:

- advertência escrita;
II - multa;
lii - suspensâo temporária de participação em Iicaçäo e impedimenta de

contratar corn a administraçäo par praza determinado, que nãa poderá ser
superior a 2 (dais) anas;

IV - declaracao de inidoneidade para licitar au cantratar corn a
administraçãa pUblica enquanto perdurarem as motivos determinantes da
punição au ate que seja prornovida a reabilitaçao perante a ARSEMG, que
será concedida sempre que a contratado ressarcir a administração pelos
prejuIzos resultantes e apOs decorrido a prazo da sanção aplicada corn base
no inciso anterior;

V - extinção da concessäo, permissão, cessão ou autarização
§ 10 - As sancöes previstas nos incisos I, Ii e Ill seräo aplicadas pela

ARSEMG, ern ata devidarnente rnotivada.
§ 20 - Nos termos do regulamento e do contrato, a sanção prevista no iriciso

IV será aplicada, par recarnendação da ARSEMG, par Secretário Estadual,
em ata devidamente motivado.

§ 3° - Sempre que a interesse püblico a exigir, a Gavernador do Estada, par
recomendaçâo da ARSEMG ou de oficio, em ato devidamente motivado,
declarará a extinção de concessâo, permissão, cessão ou autorizaçãa a que
se refere esta lei.".

Art. 31 - Nenhurna sanção será aplicada sern a apartunidade de ampla
defesa em regular processa administrativo.

Art. 32 - A ARSEMG paderá, em ato motivado, recusar a instauraçao de
processo administrativa para apuração de denüncia que entender infundada.

Art. 33 - Na aplicação de sanção, serãa cansideradas a natureza e a
gravidade da infracao, as danos dela resultantes para 0 servica e para as
usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes e
atenuantes, as antecedentes do infrator e a reincidência caracterizada par
repetiçao de falta de igual natureza após a recebimento de notificação
anterior.

Art. 34 - Em cada ano civil, as multas nãa excederâo, cumulativamente, aa
limite de 30% (trinta par centa) do valor do faturamento bruto da
concessionária ou permissionária nos 12 (daze) meses imediatamente
anteriores a aplicaçao da penalidade.
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§ 1 0 - Nos primeiraS 12 (daze) rneseS de vigência da canceSSãa au da
permissãa a valor total das multas será a fixado no respectiva edital e

contrato.
§ 20 - Excedida a limite estabelecido no "caput" e apurada nova infracãO,

seräa aplicadaS, sucessivamente, as sancöeS previstaS nos incisas Ill, IV e V

do art. 30. Capitula VIII
Da AdminiStracaa

Art. 35 - A administracãa da ARSEMG será objeta de cantrata de gestäa
negociado e celebrada entre a Conseiha Diretor e a Poder Executiva no praza
maxima de 90 (noventa) dias contadas da nomeacäO do Diretor-Geral,
devendo uma côpia do instrumenta ser encaminhado para registra no Tribunal
de Contas do Estada, onde servirá de peca de referéncia em auditoria

operacianal.§ 1° - 0 coritrata de gestãa será a instrumenta de cantrole da atuacãa
administrativa da autarquia e de avaliacãa do seu desempenha.

§ 2° - 0 cantrata de gestãa conterá, sem prejuiza de outras especificacoes,

as seguintes eiementaS
I - abjetivas e metas da Agencia, corn seus pianos de açãa anuaiS, prazaS

de cansecucãa e indicadoreS de desempeflha
Ii - demanStrativa da compatibilidade dos pIanos de açãa anuals cam a

orcamento e cam a cranograma de desemboiSo
III - respansabilidade dos signatáriaS em relaçaa aa alcance dos objetivas e

metas definidas, inclusive no pravimenta de meios necesSâriaS a cansecUcãa
dos resultadaS prapastas

IV - critériaS, parametraS, formulas e consequencias, sempre que possIvel
quantificadaS a serem cansiderado s na avaliacâo do seu cumprimenta

V - penalidades aplicáveis a entidade e aas seus dirigenteS, praparcianaiS
aa grau do descumprimenta dos objetivaS e metas contratadaS, bern coma a
eventualS faitas cornetidas;

VI - condicOes para sua revisãa, renovacãa e resciSãa
VII - vigencia.

0

- 	 uapituio IA
DispasicOeS Finais e TransitOriaS

Art. 36 - A Lei n° 6.763, de 26 de dezembra de 1975, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:

"Art. .... - Fica instituida a Taxa de Fiscalizacâo, a ser paga anuaimente par
concessionâriOS, permissian6ri0S cessianáriaS e autarizadaS cujas atividades

forem fiscalizadaS pela ARSEMG.
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Parágrafo Unico - A Taxa de Fiscalizaçâo a que se refere o "caput" deste

artigo terá como base de cálculo a valor da receita operacional ou o valor da
concessäo ou da permissão, ou o valor do bern püblico, de acordo corn a
Tabela G, anexa a esta lei.".

Parágrafo ünico - 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 instalaçao do primeiro Conselho Diretor da ARSEMG, 1 (urn)
Conselheiro terá mandato de 5 (cinco) anos, 2 (dois) Conselheiros terão
mandato de 3 (trés) anos, e 2 (dais) Conselheiros terão mandato de 2 (dois)
anos, circunstância que constará nos atos de designaçao.

Parágrafo Unico - Na recondução de qualquer Conseiheiro, será observada,
em relaçao a duraçao do mandato, o disposto no § 2 0 do art. 80 desta lei.

Art. 38 - Ate a criaçâo dos cargos efetivos do sei' quadro de pessoal, a
ARSEMG poderá requisitar servidor da administração direta ou indireta do
Estado ou solicitar a cessäo de servidor federal ou municipal, corn onus para
o órgão de arigem, desde que tenham sido admitidos, pela rnenos, 1 (urn) ano
antes da requisiçao ou da solicitaçao.

§ 10 - 0 servidor requisitado da administraçao do Estado que exercer
função de coordenaçâo técnica fará jus a gratificação ternporária por atividade
especifica carrespandente a 10% (dez por cento) da remuneraçäo do Diretor-
Geral, a ser paga pela ARSEMG.

§ 20 - A ARSEMG reembolsará as ôrgâas ou as entidades de origem pela
remuneraçao dos servidores requisitados.

Art. 39 - Para a atendimento das despesas decorrentes da aplicação desta
lei, fica a Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R$572.861,70
(quinhentos e setenta e dois mil aitocentos e sessenta e urn reais e setenta
centavos), observado a disposto no art. 42 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de
marco de 1964.

Art. 40 - Fica criada comissâo cornposta dos Secretários Adjuntos do
Planejamento e Coordenação Geral, de Recursos Hurnanos e Administraçao
e da Fazenda, corn a incumbéncia de, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da vigéncia desta lei, providenciar as atos necessários a efetiva
instalação da ARSEMG.

Parágrafo ünico - A comissão terá urn Presidente, eleito entre seus
membros.

Art. 41 - No prazo rnáximo de 1 (urn) ano a contar da data de vigência desta
lei, os credenciamentos e as permissOes de prazo indeterminacjo outorgado
pelo DETRAN-MG serâo extintos e será realizada licitaçao para forrnalizaçao
de novos contratos, em conformidade corn a legislação aplicável.
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Art. 42 - Ficam revogados as incisos IV, V e VI do art. 1° da Lei n o 12.219,

de 1 1 de juiho de 1996.
Art. 43 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)

dias a cantar da data de sua vigência, bern coma procederá as alteracOes
necessárias no Regulamento de Taxas do Estado a que se refere a Decreto
n° 38.886, de l°de julho de 1997.

Art. 44 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 45 - Revagam-se as dispasicOes em contrário.

Anexo I
(a que se refere a art. 43 da Lei n°, de de de 1998)

Agéncia Estadual de Regulacão de Servicas Püblicos - ARSEMG
Anexo XL

Agência Estadual de Regulacão de Serviços PUblicos - ARSEMG
(a que se refere a artiga 21 da Lei no 10.623, de 16 de janeiro del 992)

* - A tabela referente ao Anexo XL foi publicada na edicão do "Diana do
Leqislativo" de 2/7/98.

Anexo II
TABELA G

a ciue se refere a art... da Lei n° 6.763, de 26/12/75)
1% (urn par cento)
sabre a valor da

receita
operacional ou da

concessâo
3% (trés par

cento) do valor
patrimonial

Anexo III
(a que se refere a art. da Lei n°, de de de 1998)

cia Requladora de Servicos PUblicas de Minas Gerais - ARSEMG

(Taxa de Fiscaliz
1. Fiscalizaçãa de
serviças püblicas

concedidos au
permitidas

2. Fiscalização do
usa ou exploracão
de bens püblicos

corn fins lucrativos
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1820 Projeto de Lei no 1.123/97, de autoria do Deputado Sebastiâo Costa, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Municipio de Miradouro o
irnOvel que especifica, fol aprovado no 2 1 turno, na forma do vencjdo no 1 0turno.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a firn de que, Segundo a técnjca
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.123/97
Autoriza o Poder Executjvo a fazer reverter ao Municipio de Miradouro a

imOvel que especifica.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica a Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao MunicIpio de
Miradouro irnóvel situado nesse municIpio, na Rua Santo Antonio, Constjtujdo
de terreno corn area de 1 .319,2Om (mil trezentos e dezenove virgula vintemetros quadrados) registrado sob o n o 1.750, a fis. 296 do livro 3, no CartOriode Registro de lmOveis da Comarca de Miradouro.

Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogani-se as disposicoes em contrário.
Sala das ComissOes 18 de junho de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.459/97Corn issäo de Redacao
0 Projeto de Lei n° 1.459/97, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao MunicIpio de lturania a imOvel que especjfjca foiaprovado no 21 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Vern agora o projeto a esta Comjssão 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 Comissäo propOe a correçao no art. 1 0 do projeto, do nümero doregistro do imOvel, tendo em vista a documentaçao constante na folha 3 dosautos do processo.

Assim Sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.459/97
Autoriza a Poder Executivo a doar ao Municipio de Iturama a imOvel queespecifjca

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

183

Art. 1 0 - Fica 0 Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Iturama
imOvel situado na Rua Cidade do Prata, nesse rnunicIpio, constituldo de urn
terreno urbano corn area de 6.530,45 m 2 (seis mil quinhentos e trinta vIrgula
quarenta e cinco metros quadrados), registrado sob o n o 7.278 no Livro de
Registro Geral 2 do Cartório de Registro de Irnôveis da Comarca de Iturama.

Parágrafo ünico - 0 imóvel a que se refere este artigo destina-se a
construcâo do Hospital Regional de Iturama.

Art. 2° - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pUblica de
doaçâo, não the for dada a destunacão prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.
Art. 41 - Revogam-se as disposicOeS em contrário.
Sala das ComissOes, 18 de junho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Allton Vileta.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.608/98
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.608/98, de autoria do Deputado Rémolo Aloise, que
attera a grafia do nome do Municlpio de PiUi, foi aprovado no 2 0 turno, na

forma do Substitutivo n o i ao vencido no 1 0 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 §1 1 do art.

268 do Regimento Interno.
Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,

que está de acordo corn a aprovado.
PROJETO DE LEI N O 1.608/98

Altera a grafia do nome do Municiplo de PiUl.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Passa a grafar-se "Piurnhi" o nome do municlpio de que trata o § 21

. do art. 1° da Lei n° 202, de 1 1 de abril de 1841.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.

: 	 Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aitton Vilela, relator - Leonidio Boucas.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 1.693/98
Comissão de Redacão

0 Projeto de Lei no 1.693/98, de autoria do Deputado Wanderley Avila, que
declara de utilidade pUbtica a Augusta e Respeitável Loja SimbOlica
Fraternidade e Justica de Curvelo, corn sede no Municipio de Curvelo, foi
aprovado em turno ünico, corn a Emenda n° 1.
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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 § 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.

PROJETO DE LEI N O 1.693/98
Declara de utilidade püblica a Augusta e Respeitável Loja SirnbOlica

Fraternidade e Justica de Curvelo, corn sede no Municipio de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Augusta e Respeitável Loja

SimbOlica Fraternidade e Justiça de Curvelo, corn sede no Municipio de
Curvelo.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ComissOes, 18 dejunho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Auiton Vilela.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 30/6/98, as seguintes comunicaçoes:
Do Deputado Alencar da Silveira Junior (2), dando ciência a Casa do

falecimento do Sr. Silvio Gonçalves de Mello, ocorrido em Belo Horizonte, e
de Claudimar, ocorrido em Pompéu. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Schettino (3), dando ciência a Casa do falecimento da
Sra. Alzira Santa Rosa Nogueira, ocorrido em 10/6/98, em Sâo Lourenço, do
Sr. Afonso Martins Maia, ocorrido em 10/6/98, em Lagoa Santa, e do Sr. José
Rafael Soares, ocorrido em 7/6/98, em Born Despacho. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 1998

ATAS

ATA DA 388a REUNIAO ORDINARIA, EM 1017198

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramaiho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens n
os 279 e 280/98 (encaminham vetos as

Proposicöes de Lei n
os 13.746 e 13.758, respectivamente), do Governador do

Estado - 2a Fase (Grande Expediente): ApresentacãO de ProposicãeS:
Proposta de Emenda a Constituicão no 57/98 - Projetos de Lei n

o
s 1.832 a

1.835/98 - RequerimentoS n
os 2.654 e 2.655/98 - Requerimentos das

Comissães de SaUde e de Direitos Humanos e do Deputado Wanderley Avila
- ComunicacoeS: ComunicacöeS das Comissães de AdministracãO PUblica, de
Defesa do Consumidor e do Trabalho, da Comissão Parlarnentar de lnquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a Apuracão de Denüncias de
Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em Minas Gerais, Tais como:
Violação de Direitos HumanoS, Sonegacão Fiscal, Fraudes na Premiacäo e
Envolvimento de Policiais corn as DenUnciaS, entre Outros Delitos e dos
Deputados Paulo Schethno e Mauri Torres - lnterrupcão e reabertura dos
trabalhos ordinários - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Adelmo
Carneiro Leão - 21 Parte (Ordem do Dia): 11 Fase: Abertura de lnscriçöes -
Leitura de ComunicacöeS - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Wanderley Avila; deferimento - Votaçäo de RequerimentOS
Requerimento das Comissöes de Saüde e de Direitos Humanos; aprovacão -
2' Fase: Palavras do Sr. Presidente - DiscussäO e Votação de ProposicOeS:
Requerimento do Deputado Ajalmar Silva; aprovacão - lnexistência de
"quorum" qualificado para votação de propostas de emenda a ConstituicãO -
Votação, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n o 1.385/97; aprovacäo na forma do
Substitutivo no 1, corn as Ernendas n

os 1 e 2 - Votação, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei no 1.715/98; requerimento do Deputado Ajalmar Silva;
deferimento; votaçâo do Substitutivo n o 1, salvo emendas e destaque;
aprovação; votação das Emendas n

os 1 a 4 e 7; aprovacäo; prejudicialidade
da Emenda no 5; votaçäo da Emenda no 6; rejeiçao - Votaçâo, em 1 0 turno, do

Projeto de Lei n o 1.555/97; aprovacãO - Votação, em 1 1 turno, do Projeto de
Lei no 1.594/98; requerimento do Deputado Ajairnar Silva; deferimento
votaçâo do projeto, salvo emendas e destaques; aprovacäo; votaçãO da

• Emenda no 2; aprovacão; votaçâo da Emenda no 1; rejeiçâo; votaçäo da
Emenda no 3; rejeicão; votação da Emenda no 4; rejeicão; votacâo da Emenda
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186n o 5; rejeiçâo - Votacäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.595/98; votacão

do Substitutivo no 1, salvo emendas; aprovacao; votação da Emenda n o 2;aprovacao; votaçâo da Emenda n o 1; rejeiçâo - Votaçao, em 10 turno, do
Projeto de Lei no 1.763/98; aprovacao; votaço das Emendas n°s I e 2;
aprovação - Questão de ordem; existéncia de "quorum" para discussão -
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.667/98; encerramento da
discussão - Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n o 1.581/97;
encerramento da discussão - 3a Parte: Leitura de Comuriicacoes -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecjmento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Marcelo Gonçalves - Adelmo Carneiro Leão - AIlton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - 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 - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leondio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastiäo Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila -
Wilson Pires - Wilson Tropia.

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

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Osnossos trabaihos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria José Haueisen, 21Secret6ria "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspond ência
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- 0 Deputado Olinto Godinho, 1 0-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondéncia:

"MENSAGEM NO 279/98*
Belo Horizonte, 30 dejunho de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado corn o artigo
70, inciso II, da Constituicâo do Estado, opus veto total a Proposicão de Lei no
13.746, que acrescenta parágrafo ao artigo 13 da Lei no 6.762, de 23 de
dezernbro de 1975, que dispOe sobre o Quadro Permanente de Tributação,
Fiscalização e Arrecadaçâo do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providéncias.

Para apreciacão dessa egrégia Assembléia Legislativa, encarninho-Ihe, em
anexo, as razOes do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressOes de meu elevado
apreco e distinta consideracào.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
RazOes do Veto

A Proposiçâo de Lei no 13.746, que me foi encaminhada para sançâo,
acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei no 6.762, de 23 de dezembro de 1975,
que dispãe sobre o Quadro Permanente de Tributaçâo, Fiscalizacao e
Arrecadação do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A proposta, que decorre de iniciativa parlamentar, visa exigir nIvel superior
de escolaridade para o provimento dos cargos de Assistente Técnico
Fazendário e de Auxiliar de Atividade Fazendária, do Quadro da Secretaria de
Estado da Fazenda.

Devo ressaltar, a propósito dessa matéria, que a alteração do regime
jurIdico dos servidores püblicos dos órgãos da administracão direta,
autárquica e fundacional, incluIdo o provimento de cargo, é catalogada na
Constituicâo do Estado (art. 66, Ill, "c") como matéria de iniciativa privativa do
Governador do Estado, reserva essa que exclui a iniciativa concorrente.

Para resguardo, portanto, da ordem constitucional, deixo de acolher a
Proposicäo de Lei no 13.746, que devolvo a egrégia Assembléia Legislativa,
para reexame."

- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

"MENSAGEM NO 280/98*
Belo Horizonte, 30 dejunho de 1998.
Senhor Presidente,
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188Tenho a honra de evar ao conhecimento de Vossa Exceléncia que, no 

USCde atribuicao que me confere a artigo 90, inciso VIII, Combinado corn o artigo70, inciso II, da Constituiçao do Estado, opus veto parcial a Proposiço de Letno 13.758, que dispoe sobre Os concursos de ingresso e de remocao noservicos notariats e de registro, previstos na Lei Federal n o 8.935, de 18 denovembro de 1994, e dá outras providéncias
Para apreciacao dessa egregia Assembléja Legislativa, encaminh..lhe, em

anexo, as razöes de veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Exceléncia as expressOes de meu elevado

apreço e distinta consideracao
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razöes do VetoAo examinar, para sanco, a Proposicao de Lei no 13.758, que dispoe sobreas concursos de ingresso e de remocao nos servicos notarlais e de registro,
previstos na Lei Federal n o 8.935, de 18 de novembro de 1994, sou levado aopor veto ao § 40 do seu artigo 5 0, par introduzir norma em desacordo corn aexigenc pa constitucional de realizacao de concurso püblico para ingresso na
atividade notarial e de registro.

De fato, estabelece a Constitu:cao Federal, no § 30 do artigo 236, que 
0ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso pUblico de

provas e titulos, nâo se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sern
abertura de concurso par mais de seis meses.

Ora, a § 40 do artigo 50 da Proposicao em exame desatende a essa regra
maior, revelandose inconstitucional uma vez que dispensa a concurso para
as casos de provimentos de serventias feitos a qualquer tItulo ate 18 de
novembro de 1994, data da Lei Federal n o 8.935.

Ocorre, pelo vista, violacâo da regra do concurso de provimento para a
outorga da delegacao para a exercIcia da atividade de notário e deregistrador, expressamente exigida pela Constituicao Federal, não sendo
permitida ao Estado flexionar esse preceita para ressalvar, coma se propôe,Os 

provimentos feitos a qualquer tItulo ate a data da Lei Federal no 8.935, de
18 de novembro de 1994.

Em face do exposto, excluo da sançao o § 40 do artigo 5° da Proposiçao deLei no
 13.758, que devolvo a egregia Assembléja Legislativa, para reexame."- A Corn issão Especial.

* - Pubj icado de acordo corn a texto original.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposicoes

o Sr. Presjdente (Deputado Romeu Queiroz) - A Mesa passa a receber
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propoSicoes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposicöes:
PROPOSTA DE EMENDA A coNsTlTuIcAo N o 57/98

Altera o inciso VI do art. 31 da Constituicãa do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 inciso VI do art. 31 da Constituicão do Estado passa a vigorar

corn a seguinte redação:
"Art. 31 - .......................
VI - adicianal sobre a remuneracão, quando completar 30 (trinta) anos de

servico, ou antes disso, se implernentada a intersticia necessário para a
aposentadoria ou quando esta se der nos termas dos incisos I e II do art. 36
ou da ailnea "d" do inciso Ill do art. 36 desta Constituicãa.".

Art. 20 - Esta emenda a Constituiçãa entra em vigor na data de sua
publicacãa.

Sala das Reuniöes, 22 de junha de 1998.
Toninho Zeitune - Anderson Adauto - Ambrosia Pinto - Djalrna Diniz -

Geraldo Rezende - Marcos Helénia - Anivaldo Coelho - Sebastiãa Navarra
Vieira - AntOnio Roberto - Sebastião Helvécia - Hely TarqüInia - Pericles
Ferreira - Sebastiãa Costa - Tarcisia Henriques - Mauri Torres - Ivair Nogueira
- Jorge Eduardo de Oliveira - Gitrnar Machado - Maria José Haueisen - Kernil
Kumaira - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Ajalmar Silva - Wilson Pires - Marco
Regis - AntOnio Andrade - Olinta Godinha - Paulo Piau - José Braga - Alberta
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Geraldo Nascirnenta.

Justificaçao: Antes da vigência da Canstituiçäa Estadual de 1989, as
servidores püblicos tinham direita, par farça da aplicaçäa da Lei no 134, de
28/12/47, a urn adicianal de 10%, incidentes sabre sua remuneracão. Tal
vantagem denorninava-se adicional trintenária, parquanto era devida aos 30
anos de serviço.

A partir de setembro de 1989, corn a promulgacão da Carta rnineira,
instituiu-se a adicional sabre a remuneraçãa, que substituiu a citada adicional.
Tal substituição, entretanta, beneficia tão-somente as servidores que
completam 30 arias de servico ou as que implernentam a intersticio
necessário para a aposentadaria, ou seja, as que atingern 29 anos e 183 dias
ou as que alcançam 24 anos e 183 dias de serviço.

Ficam, pois, de fora as servidores que se apasentam par invalidez (incisa I
do art. 36), os que vão para a inatividade compulsoriarnente aos 70 anas de
idade (inciso II) e as que se aposentarn, voluntariarnente, aos 65 anos de
idade, se homens, e aos 60 anos, se muiheres, corn proventas proporcionais
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ao tempo de serviço (alinea "d" do inciso lit). A emenda proposta visa,
portanto, a corrigir a injustiça que se comete corn esses servidores.

A redaçao original do inciso VI do art. 36 veio pOr termo a discussâo estéril
sobre se a professora, que se aposentava e ainda se aposenta aos 25 anos
de serviço, tern ou não direito a percepção do adicional trintenário. Näo resta,
pois, mais düvida de que tat vantagem the é devida.

A regra insita no inciso VI do art. 26 atcançou, indistintamente, os
funcionãrios que se aposentam, voluntariamente, corn proventos integrais ou
proporcionais independentemente de serem professores ou professoras. Se
se pretendeu incluir na regra a professora, por que deixar de fora quem se
aposentou por invatidez, compulsoriamenfe ou por idade?

Se o objetivo do adicional é premiar aquele que passa para a inatividade,
apOs haver completado o tempo necessário para tat, nada mais justo que
estender tal benefIcio aqueles que, P01 desIgnios do destino, não lograram
completar o tempo exigido para a aposentaçâo, quer por se terem tornado
inválidos para o serviço püblico, em decorrêncja de acidente em serviço,
motéstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, quer por
terem completado 70 anos de idade ou, ainda, por se jutgarem corn idade
incompativel corn a adequada prestaçao de serviço pübtico.

No nosso entendimento, portanto, ao se instituir o adicionat sobre a
remuneraçao, ete deveria ser estendido a todos os que vão a inatividade,
independentemente do tempo de serviço prestado, p015 é nessa situaçao que
mais se precisa de assistêncja.

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

PROJETO DE LEI N O 1.832/98
Institul o Prêmjo Estaduat de Direitos Humanos.
A Assembléia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instjtuido o Prêmjo Estadual de Direitos Humanos, a ser

concedido, anualmente, peto Estado, com apoio da iniciativa privada, a
pessoas fisicas ou jurIdicas cujos trabathos ou acOes mereçam especial
destaque nas areas de promoção e defesa dos direitos humanos no Estado
de Minas Gerais.

Parãgrafo Unico - 0 prêmio a que se refere o caput deste artigo consistirá
na concessão de diploma de qualificaçâo ou mençäo honrosa e, quando
houver apoio da iniciativa privada, de quantia em dinheiro.

Art. 2° - 0 Prêmjo Estaduat de Direitos Humanos será concedido as
seguintes categorias:

- organizaçoes não-governamentais compreendendo entidades de direito
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privado sem fins tucrativos regutarmente estabetecidas no território nacional
notadamente dedicadas a promocão ou a defesa dos direitos humanos;

ii - estudantes, compreendendo alunos regularmente matriculados em
cursos de nIvel securidário ou universitário ministrados por instituiçöes de
ensino reconhecidas pela Secretaria de Educaçáo, que apresentem
monografias sobre o tema previamente estabelecido;

III - tivre, compreendendo pessoas que mereceram especial destaque por
açOes, condutas ou atividades de promoçâo ou defesa dos direitos humanos,
em vida ou "post-mortem".

Art. 30- Caberá ao Consetho Estadual de Direitos Hurnanos a escoiha da
pessoa fisica ou jurIdica que receberá 0 prêmio.

Art. 40 - 0 Prêmio Estadual de Direitos Humanos será concedido no dia 12
de dezembro, data em que se comemora a Dectaração Universal dos Direitos
Humanos, proctamada pela Organização das Nacoes Unidas - ONU.

Art. 50 - 0 Estado, no prazo de 15 (quinze) dias contados da pubticação
desta lei, regulamentará o Prêrnio Estadual de Direitos Humanos.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticacão.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 30 de junho de 1998.
Adetmo Carneiro Leão
Justificação: 0 mundo comemora em 1998 o 50 0 aniversário da Dectaração

Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organizacào das Nacöes
Unidas - ONU em 10/12/48.

lnfetizmente, ainda estamos tonge de vivenciar esses direitos no nosso
cotidiano. 0 projeto proposto visa a estimutar as açôes de instituiçöes e
pessoas voltadas para a aplicacâo desta Dectaração no nosso Estado.

o Prêmio ja existe no âmbito federal, sendo ainda mais necessário institul-
to também na esfera estadual, para que, cada vez mais, os mineiros se
sintam responsáveis por fazer de nosso Estado uma referenda na atuacão e
na defesa dos Direitos Humanos.

- Pubticado, vai 0 projeto as Comissöes de Justiça e de Direitos Humanos
para parecer, nos termos do art. 190, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 1.833/98
Concede desconto no valor das passagens em transporte cotetivo

intermunicipat aos desempregados e dá outras providéncias.
A Assembtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As empresas de transporte coletivo intermunicipal concederäo

desconto mInirno de 40% (quarenta por cento) no valor das passagens aos
desempregados, timitado a 1 (um) passageiro por viagem.
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Art. 2° - 0 desconto de que trata esta lei será concedido mediante a

apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social quando da
aquisição do bilhete de passagem pelo beneficiário.

Parágrafo Unico - 0 desempregado poderá usufruir do desconto nos 6 (seis)
meses subsequentes a data da rescisão do ültimo contrato de trabalho
registrado em sua Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

Art. 30 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de sua publicaçao.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Anivaldo Coelho
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Direitos Humanos e

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

PROJETO DE LEI N o 1.834/98
Institul o parcelamento de multas em atraso decorrentes de infraçoes de

trânsito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A parcela pertencente ao Estado das multas decorrentes de

infração de trânsito poderá ser paga em ate 10 (dez) vezes, mediante
requerimento do interessado ao Orgão de trãnsito competente.

§ 1 0 - 0 parcelamento de que trata este artigo somente será aplicado no
caso de multas decorrentes de infraçoes cometidas antes da vigéncia da Lei
Federal n° 9.503, de 23 de seternbro de 1997.

§ 20 - Ao apresentar o requerimento, o interessado deverá comprovar o
recoihiniento de, no mmnimo, 20% (vinte por cento) do total do débito.

§ 31 - 0 valor minimo do débito, para efeito de parcelamento, não poderá
ser inferior a 500 (quinhentas) Unidades Padrão Fiscal de Minas Gerais -
UPFMGs.

Art. 21 - Os procedimentos administrativos para licenciamento dos velculos
cujas multas foram objeto de parcelamento serão adotados pelo órgão de
trânsito competente na forma da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de
1997.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 41 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de junho de 1998.
Hely TarquInio
Justiflcaçao: 0 Estado, por via do instrumento jurIdico de que trata 0

projeto, não so beneficiará o proprietário de veiculo que esteja com
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dificuldade financeira para quitar seus débitos em atraso, como tambérn
incrementará as receitas decorrentes de multas.

Hoje os proprietários, muitas vezes, não podem licenciar seus velculos, em
razão da existéncia de multas antigas ainda näo quitadas. Por conseguinte,
não quitam também o IPVA, 0 que reflete negativamente na arrecadação do
Estado.

Assim sendo, entendemos que o parcelamento poderá solucionar tais
pendéncias, ensejando a regularizacão dos débitos em atraso como também
aumentando a receita, como de fato ocorreu no caso do ICMS.

Por tais consideracães, conclamarnos nossos pares a apoiarem este
projeto, dado o seu relevarite interesse para a sociedade.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administraçäo
P(iblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.835/98
Declara de utilidade pUblica a Associação União Prado Lopes, 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 Associação União Prado

Lopes, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de junho de 1998.
Arnaldo Canarinho
Justificaçâo: Fundada em 1990, a Associação Uniâo Prado Lopes é uma

entidade sern fins lucrativos, que desenvolve açöes voltadas para a proteçäo,
a defesa e a assisténcia as pessoas menos favorecidas. Entre os seus
objetivos estatutários, estâo a proteçäo a familia, as crianças e aos idosos; o
amparo as criancas e aos adolescentes carentes; a habilitacão e a
reabilitação de pessoas deficientes e a integracão das pessoas no mercado
de trabalho.

Evidenciado o caráter de utilidade püblica da entidade, conto corn o apolo
dos nobres pares a aprovacão deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.654/98, das Comissöes de SaUde e de Direitos Humanos, solicitando

se oficie ao Presidente do Tribunal de Justica e ao Procurador-Chefe da
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Procuradoria-Geral de Justiça, corn vistas a apuração de denUncias sobre a
Caixa de Assistência e Previdência Fábio Araüjo Motta. (- A Comissão de
SaUde.)

NO 2.655/98, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado, corn vistas a revisão dos vencimentos dos
servidores püblicos ocupantes do cargo de Auxiliar Administrativo lotados nas
escolas estaduais. (- A Comissão de Educacao.)

- São também encarninhados a Mesa requerimentos das Cornissoes de
Saüde e de Direitos Humanos e do Deputado Wanderley Avila.

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacöes das Comissöes de

Administração Püblica, de Defesa do Consumidor e do Trabalho, da
Cornissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a
Apuração de DenUncias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, Tais como: Violacão de Direitos Humanos, Sonegação Fiscal,
Fraudes na Premiacao e Envolvimento de Policiais corn as Denüncias, entre
Outros Delitos e dos Deputados Paulo Schettino e Mauri Torres.

Interru pcão dos Trabalhos Ordinários
o Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 0 do art. 22 do

Regimento lnterno, vai interromper os trabalhos ordinários corn a finalidade de
proceder a inauguração da plataforma motorizada destinada ao acesso de
paraplégicos a tribuna do Plenário.

- A ata da 1a Parte, na fase em que estiveram interrompidos os trabalhos
ordinários, será publicada em outra ediçao.

Reabertura dos Trabaihos Ordinários
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabaihos.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhoras e senhores convidados, quero, inicialmente, parabenizar o
Deputado João Batista de Oliveira pelo trabalho, pelo esforco e pela
dedicaçao, pelo que vem fazendo em defesa de todos os mineiros,
especialmente os portadores de deficiência. Corn seu esforço e sua
dedicação, ele motivou a Assembléla Legislativa a fazer esse ato e mostrar
que a ciência e a técnica, quando colocadas a serviço do hornern, podem
suprir as nossas deficiências e servir para a promoçâo da cidadania e da
dignidade do ser humano. Parabéns ao Deputado João Batista de Oliveira,
parabéns ao Vereador Leonardo Matos e a todos que compareceram a esta
solenidade.
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E e dentro dessa linha da defesa da vida e da dignidade hurnana, dos

servicOs püblicos em prol da promoçãO da cidadania, que venho a esta
tribuna para registrar de maneira definitiva a minha posicão em relação a
utilizacãO dos recursos de subvencãO social.

Por diversas vezes não fomos aqui desafiados, mas estimulados a tomar
uma posicão, a mais coerente corn o nosso discurso e corn as nossas
atitudes. Quero deixar aqui, nesta Assembléia Legislativa, registrado para
todos os cidadãos de Minas Gerais o seguinte documento. (- Lê:)

- Lê requerimento em que solicita que todos os recursos de subvencãO
social que Ihe cabem destinar sejarn repassados ao Fundo Estadual de
Assistência Social e ao Fundo para a lnfância e a Adolescência.

Dessa forma, entendo que estou cumprindo, de rnaneira objetiva, o que
tenho defendido desta tribuna, de acordo corn a lógica do cumprimento da
legislacãO, da ConstituicãO e das nossas leis.

A justificacãO desse requerimento é a seguinte. (- Lê:)
"A sociedade brasileira conquistou, corn a ConstituicãO Federal de 1988,

entre outros avanços, a gestão das politicas pUblicas corn transparêflcia e
participacão popular. A posterior regulamentacãO dos dispositivOS
constitucionais consolidou esses avanços.

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS -, Lei Federal n.° 8.742/93,
instituiu, para repasse de recursos aos municIpios, aos Estados e ao Distrito
Federal, o Conselho de Assisténcia Social, de composicãO paritária entre
Governo e sociedade civil; o Fundo de Assistência Social, corn orientacãO e
controle do respectivO Conselho e o Piano de Assisténcia Social.

E competéncia dos conseihos, entre outras, aprovar a Politica de
Assistência Social e os programas do Fundo de Assistência Social, expressos

a no Piano de Assistência Social.
0 Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal n.° 8.069, de 1990 -

também estabelece a criação dos conseihos corno argãos deliberativos e
controladores das açöes em todos Os nIveis de governo, corn a manutencãO
dos fundos vinculados aos respectivos conselhos.

:	 Portanto, as areas relacionadas acima seguem os princ I pios constituciOflaiS

da descentralizacãO politico-admir1istrat iva e da participacãO da populacäO na
formulação das poilticas e no controle das açöes em todos os nIveis.

.	 0 Estado de Minas Gerais possul os instrumentOS legais necessáriOS a
gestao descentralizada e participativa das polIticas de assistência social e
atendimento a criança e ao adolescente.

Cabe, ainda, destacar que as funcöes constitucionais do Poder Legislativo
são legislar e fiscalizar, não sendo de sua competência destinar recursos para
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a implementação de poilticas püblicas, o que é atribuicão do Poder
Executivo".

A forma que fazemos, no nosso entendimento, fere o princIpio da
impessoalidade, estabelecido nas ConstituiçOes Federal e Estadual. Nessa
logica, a distribuição individualizada por parte dos Deputados fere a
Constituiçâo; o recebimento individualizado por parte das instituiçöes, sem urn
piano ou projeto mais amplo, fere também a Constituição.

"No entanto, persiste na Assembléia Legislativa de Minas Gerais a
destinação individualizada de recursos püblicos através das subvençoes
socials para entidades e Prefeituras.

Diante dessa contradição, solicitei urn parecer sobre a destinação de verbas
de subvençäo social por Deputados ao jurista José Alfredo de Oliveira
Baracho Junior, que concluiu pela inconstitucionalidade desse repasse.

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

Os fatos recentes referentes as subvençaes sociais, noticiados pela
imprensa, dernonstraram rnais uma vez que é mister continuar essa luta,
fortalecendo a irnplementação e o financiamento das polIticas püblicas
através do Poder Executivo.

Ao Poder Legisiativo compete o papel constitucional de construir as
polIticas püblicas e de fiscalizar e exigir a aplicacão dos recursos, corn base
nos princIpios constitucionais da administraçao publica, quais sejam
legalidade, rnoralidade, publicidade e impessoalidade, dentro de uma
compreensão global e estrategica do Estado.

A Assembléia Legislativa não pode continuar sendo uma casa de
assisténcia social. A polItica deve ser concebida e praticada como dever do
Estado e direito do cidadão, não como benesse de Deputados.

A destinação de recursos de subvenção social por parlamentares tern sido
motivo de constrangirnento para a Assembléia e para a maioria dos
Deputados. Cada vez que urn Deputado utiliza urn recurso de rnaneira
incorreta fere a Assembléia como urn todo. Todas as vezes que uma
instituição, mesmo sern a participação do parlamentar, pratica irregularidades
no exercicio da açäo assistencial prejudica Os parlamentares que distribuem
Os recursos.

A aprovação do orçarnento e a fiscalização de sua execuçao, dentro das
prioridades do Estado, são tarefas coletivas dos Deputados, muito rnais
relevantes que a distribuição individualizada de recursos, que representam
apenas 0,5% do total do orcamento, resultando no enfraquecimento do poder
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do parlamento e na pulverizacãO dos recursos püblicos.
Recentemente, entidades representativaS das areas de saUde, assistência

social e atendirnento a infância e a adolescência encaminharam a Assernbléia
Legislativa urn projeto de iniciativa popular corn mais de 30 mil assinaturaS,
propondo que os recursos de subvencão social fossern alocados aos Fundos
Estaduais de Assisténcia Social, para a !nfância e a Adolescéncia e de
Saüde. Infelizmente, esse projeto foi rejeitado pela rnaioria dos DeputadoS.

Tendo em vista o respeito aos princIpios constitucioflaiS e sua
regulamentacãO, bern corno acoihendo a rnanifestacão de expressivaS
entidades da sociedade civil mineira, decido pela destinacão dos recursos de
subvencão social ao Fundo Estadual de Assistência Social e ao Fundo para a
Infância e a Adolescéncia."

Quero pedir desculpas aos Deputados que estavarn aguardando aparte, em
funcão de ter apresentado a justificacãO toda. Corn major prazer, se algum
colega desejar fazer algurn cornentário, terei a honra de conceder-Ihe a
palavra. Concedo inicialmente ao Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Obrigado, Deputado Adelmo.
Primeirarnente acho que, de acordo corn a visão ideológica que V. Exa. tern,
está coerente fazer o que V. Exa. está fazendo aqui agora, da rnesrna forma
corno fizernos. Apenas acho que o que V. Exa. está propondo é algo que serã
alcancado em rnédio e longo prazos, para que as entidades não tenham
prejuizo. V. Exa. deve ter consultado, mas não é possIvel neste ano, a menos
que eu esteja enganado e que o Executivo envie para cá uma mensagern de
crédito especial ou suplementar, para que seja destinado recurso püblico para
o Fundo Estadual de Acão Social, urna vez que ele não foi conternplado no
orcamento. V. Exa. deve ter consultado e poderá dizer.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - De acordo corn a consulta que fiz a
esta Casa, em razão dos projetos consolidados no Plano Estadual de
Assistência Social e para atender a este fim, é perfeitamerite viável o

' encaminhamento dos recursos por via administrativa por esta Assernbléia ao
Fundo Estadual de Assistência Social e ao Fundo da Crianca e do

0 Adolescente.
0 Deputado Miguel Martini (Em aparte) - A segunda questão é que, desde o

dia em que fiz o pronunciamento, dizendo que durante este ano eu estava
. abrindo mao da indicacão da verba de subvencãO social, não foi por

concordar que o Fundo de Assistência e Ação Social, neste mornento, seria o
meihor tugar. Eu não acredito.

Mas acredito que em médio e longo prazos, a medida que a sociedade
I. tomar major consciência e encontrar mecanisrnOS melhores para o
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natural. Tenho rodado por todo o Estado e consultado, a partir dessa decisâo,
e näo houve, em nenhum lugar, alguém que concordasse comigo, no sentjdo
de abrir mao da verba de subvencào social ainda neste ano. Disserarnrne
que respeitarn minha atitude mas que isso prejudicaria uma série de
entidades caso a medida fosse tomada de irnediato. Isso porque, caso 

Osrecursos fossem para o Fundo Estadual de Acao Social, não chegarlarn as
entidades porque não chegariarn ao Fundo Estadual também. Creio que V.
Exa. iniciou urn born debate, urn debate de valorizacao do Legislativo, e so
discordo no que se refere ao tempo. Acho que se trata de processo mais
lento. Creio que fazer essa discussão sern discutir verdadeirarnente
orcamento pübiico torna-a inOcua. Ternos que caminhar para que o
orcarnento püblico seja o lugar exato onde o parlarnentar deve influir, na
medida em que e sO quando tivermos urn orcamento püblico de fato, diferente
da forma atual. Hoje ele é autorizatjvo Hoje, estirna-se receita conforme a
vontade do Executivo, e nOs sabemos da superestirnacao dessa receita para
atender a Jegislaçao, sendo que, depois, não ha a devida execucâo. Existem
questöes graves, na forma de apresentacao do orcarnento püblico,
atualrnente, que tern de ser corrigidas. Al, concordo absolutarnente, sendo urn
defensor dessa idéia. Al, sim, a Assembleja tern que parar corn a indicação
de qualquer coisa, porque é no orcamento püblico que estará contemplando
aquilo que considera meihor para o Estado. Mas, no atual rnodelo de
orcarnento pUblico, isso nâo é possivel, infelizmente. E e por isso que
trabalhamos no Projeto de Lei n° 6.035 uma proposta alternativa e a levamos
ao Congresso Nacional. Na rnedida em que este for autorizado, poderá ser
viabilizada a situação. Muito obrigado. Parabéns.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Agradeço ao Deputado Miguel Martini.
Apenas quero dizer-lhe que a rninha atitude corn relacâo a esse fato nâo é
urna relaçao de crença, não é o fato de acredjtar ou não. E o princlpio de
obediência as leis e a Constituiçao, pelas quais somos responsávejs. Estou
fazendo a defesa do curnprimento dos principios constitucional e legal do
Estado que queremos construir. Essa é a questao. 0 dinheiro vai, sim, para
os fundos e será aplicado. Já tive a oportunidade de falar corn muita gente e
sempre tenho pedido, o que volto a fazer desta tribuna, que esse recurso seja
aplicado onde for rnais necessário, principairnente naqueles locals onde a
vida está mais ameacada. E quem tern mais competéncia para fazer isso é a
estrutura que nOs montamos, através da Constitujcao e da lei: o Fundo e Os
Conselhos Municipais. E possIvel fazer isso agora. Não posso deixar o
assunto para o futuro, porque meu tempo como Deputado expira em 31 de

199
janeiro. Caso eu tenha outro mandato, quero que também a populacâo me
conheca de maneira absolutamente transparente. 0 gesto de hoje aponta
para o comportamento do futuro. Não poderia dizer que teria urn
comportamento diferente, fazendo urn gesto apropriado para este momento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero deixar, aqul, registrado, nào corn
minhas palavras, mas fu nda mental mente corn essa atitude, o que entendo de
assisténcia social, de verbas de assistência social e do valor deste
parlamento.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçOes
o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia

passa 6 21 Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
cornpreendendo comunicacöes da Presidência e de Deputados e a
apreciaçäo de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçOes para a
Grande Expediente da prOxima reuniäo.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pelas Cornissöes de Administraçäo PUblica -
aprovação, na reuniäo ordinária de hoje, do Requerimento n° 2.239/97, do
Deputado Geraldo Nascirnento; de Defesa do Consumidor - aprovação, na
94a Reunião Ordinária, do Requerimento n o 2.627/98, do Deputado Geraldo
Rezende; e do Trabalho - aprovaçäo, na 181 Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei n°s 1.739/98, do Deputado AIlton Vilela, e 1.749/98, do Deputado
Djalma Diniz; e do Requerimento n o 2.632/98, do Deputado Pericles Ferreira;
pela Comissâo Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,
Proceder a Apuracäo de Denüncias de Irregularidades no Funcionamento dos
Bingos em Minas Gerais, Tais como: Violação de Direitos Humanos,
Sonegacão Fiscal, Fraudes na Premiacão e Envolvimento de Policiais corn as
Denüncias, entre Outros Delitos - conclusào de seus trabaihos e
encaminhamento do relatOrio final (Ciente. Publique-se.).

- 0 teor do relatOrio final da referida CPI é o seguinte:
RELATORIO FINAL DA COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO

PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A APURAcAO DE
DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES NO FUNCIONAMENTO DOS

BINGOS EM MINAS GERAIS, TAIS COMO: VIOLAçAO DE DIREITOS
HUMANOS, SONEGAcAO FISCAL, FRAUDES NA PREMIAçAO E

ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS COM AS DENLJNCIAS, DENTRE OUTROS
DELITOS
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Dos objetivos, da constituiçâo e do piano de trabaiho
I - Objetivos
A cornissâo parlamentar de inquérito da Assernbleia Legisiativa do Estado

de Minas Gerais constituIda a partir de requerimento do Deputado Durval
Angelo, aprovado na reunião ordinária de 23/12/97, tern como objetivo apurar,
no prazo de 120 dias, denüncias de irregularidades no funcionamento dos
bingos ern Minas Gerais.

II - Constituicão
Foram indicados como membros da CPI os seguintes Deputados: efetivos:

Alencar da Silveira JUnior, Presidente (PDT); José Maria Barros, Vice-
Presidente (PSDB); AntOnio Roberto, relator (PMDB); Sebastião Navarro
Vieira (PFL), Gil Pereira (PPB), Durval Angelo (PT) e Paulo Schettino (PTB);
suplentes: lvair Nogueira (PDT), Mauro Lobo (PSDB), Arnaldo Canarinho
(PMDB), Sebastião Costa (PFL), Dimas Rodrigues (PPB), Marcos Helênio
(PT) e Arnbrósio Pinto (PTB).

lnstalaçao da CPI
Em 19/2/98, instalou-se a cornissão parlamentar de inquérito, oportunidade

em que foram eleitos Os Deputados Alencar da Silveira JUnior e José Maria
Barros para Presidente e Vice-Presidente respectivamente, e fol designado
como relator o Deputado AntOnio Roberto.

Ill - Piano de trabaiho
Corn o objetivo de realizar urn completo levantamento acerca do

funcionamento dos bingos, a Cornissao agendou o depoimento de várias
pessoas, entre as quais se incluIam autoridades pUblicas e representantes de
entidades civis.

Nas reuniOes programadas, foram ouvidos os seguintes convidados: Ezio
Vicente dos Reis, técnico em contabilidade, contador do Bingo Cidade, no
periodo de 26/4/95 a 16/1/97, e do Bingo Eldorado, no perlodo de 25/9/95 a
16/1/97 (data do depoimento: 25/3/98); Roberto Pereira da Silva, publicitárjo e
Presidente do jornal "Brasil Noticias" e relacoes-publicas dos Bingos Eldorado
e Cidade, no periodo de maio de 1995 ao final de 1997 (data do depoimento:
25/3/98); Valderson Elifas da Silva, vendedor do Bingo Eldorado, no perlodo
de janeiro a marco de 1998 (data do depoimento: 1 1/4/98); Gilberto José dos
Santos, segurança do Bingo Cidade (data do depoimento: 1 1/4/98); Luiz
AntOnio Ribeiro, Presidente da Comissão Permanente de Bingos e servidor da
Secretaria da Fazenda, onde exerce o cargo de Fiscal de Tributos (data dos
depoimentos: 8/4/98, 22/4/98 e 3/6/98); Ernani Marcos do Carmo, Presidente
da Liga Desportiva de Contagem (data do depoimento: 15/4/98); José Perrela
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de Oliveira Costa, Presidente do Cruzeiro Esporte Clube (data do
depoimentO 22/4/98); Carlos Roberto Catão Silva, Diretor de Marketing do
Cruzeiro Esporte Clube (data do depoimento: 2214/98); Geraldo Magela Pinto
Garcia, Superintendente da Receita Federal em Minas Gerais (data do
depoimentO 22/4/98); Jorge Luiz Martins, empresário (data do depoimento:
22/4/98); José Helvécio Ferreira da Silva, advogado do Cruzeiro Esporte
Clube (data do depoimento: 22/4/98); Munir Khalil Lebbos, empresário, ex-
proprietário dos Bingos Eldorado e Cidade (data do depoimento: 29/4/98);
Antonio Carlos dos Santos, cantor e jogador de bingo (data do depoimento:
29/4/98); Magali de Carvaiho, Procuradora da Fazenda do Estado (data do
depoimento: 6/5/98); Jaime Francisco Monteiro de Barros, Delegado de
Policia titular da Seccional Norte (data do depoimento: 6/5/98); Espiridião
Nicolau Adorno Abrahão, proprietário do Bingo Eldorado desde 1996 (data do
depoimento: 13/5/98); AluIzio Gonçalves Queiroga, representante do Sr. Elmer
Guilherme, Presidente da Federação Mineira de Futebol (data do depoimento:
13/5/98); Geraldo José Morais, Gerente Administrativo da Associação Atlética
Caldense (data do depoimento: 27/5/98); Ricardo Alexandre do Nascimento,
sôcio do Invest Bingo do Brasil Ltda. - Bingo's House (data do depoimento:
27/5/98); Romualdo Hatty, sôcio do Bingo Cidade Ltda. (data do depoirnento:
27/5/98); MaurIcio Gonçalves, sócio e Diretor do Bingo Show Ltda., de
Uberlãndia (data do depoimento: 2715/98); David Thomas Netto, Presidente
da Liga tJberlandense de Futebol (data do depoimento: 27/5/98); Jorge
Alberto Barboza Escobar, Gerente de Marketing da empresa Nevada Super
Lanches, de São Paulo, SP (data do depoimento: 3/6/98); Paulo Sérgio
Passos, Presidente do Ginástico Esporte Clube (data do depoirnento: 3/6/98);
Alberto Ferreira Rodrigues, Presidente do Teuto Esporte Clube (data do
depoimento: 3/6/98); Wagner Antonio Pires de Sá, procurador do Bingo Star e
pai dos proprietãrios (data do depoimento: 3/6/98); Marcus VinIcius Salum,
Presidente do America Futebol Clube (data do depoimento: 3/6/98); Wilson
Soares de Oliveira, Diretor-Presidente do Bingo Barreiro e Presidente da
Associação Mineira dos Bingos (data do depoimento: 3/6/98), e Carlos
AntOnio Rios, Presidente da Federação Mineira de Voleibol (data do
depoimento: 3/6/98).

Visitas externas da Comissão
Em 29/5/98, a Comissão deslocou-se ate a cidade de Bambul para colher o

depoimento das seguintes pessoas: Paulo Irene de Faria, Prefeito Municipal
de BambuI; AloIsio de Carvalho, Saulo José Guimarães de Castro, Carlos
Max Braga Figueiredo, Elizabeth Bahia, Antenógenes Antonio da Silva JUnior,
Sueli Silva Santos, Carlos Alberto Isaias, Ten. Luiz Mendes, José Miranda
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Souto, José PorfIllo da Silva, Marcelo Otacllio Silva, Gilberto José de
Carvalho, Adauto Ribeiral Magaihaes e Homero Gontijo Morals.

Da relaçäo acima foram dispensados Os depoimentos de Adauto Ribeiral
Magalhães, Carlos Alberto Isaias, Tenente Luiz Mendes e José Miranda
Souto.

A Comissão, para fazer cumprir seus objetivos, deslocou-se para trabaihos
externos em outras duas oportunidades: por ocasião de reunião realizada na
Delegacia Regional da Receita Federal, corn seu superintendente e os
técnicos envolvidos na fiscalizacäo dos bingos, para estabelecer urn piano de
cooperacao por via do qua[ a CPI passaria a subsidiar aqueia Delegacia
Regional para a realizaçao do seu trabalho de fiscaiizaçäo e arrecadação de
tributos; e em visita surpresa as instalaçöes do Bingo Cidade para se
apurarem as denUncias encaminhadas a CPI, ocasião em que se pôde
constatar uma série de irregularidades, que estão devidamente relacionadas
na parte conclusiva desse relatOrio. Estavam presentes naquela visita os
Deputados Durval Angelo e Alencar da Silveira Junior.

IV - 0 esquema dos bingos:
Cohidos os depoimentos e analisados minuciosamente os documentos

trazidos a Comissão, chegou-se a conclusão de que várias são as
irregularidades cometidas no âmbito dos bingos em funcionamento no Estado
de Minas Gerais.

Tais fraudes ensejam prejuizos não so para o erário pübiico (Fazenda
Püblica Municipal, Estadual e Federal), como também para os consumidores
que frequentam diuturnarnente essas casas de jogos de azar.

Como funciona o esquema dos bingos:
Na visita que a Comissão fez aos bingos, constatou-se, sem maiores

dificuldades, o seguinte:
a) os prémios distribuidos aos ganhadores são repassados sem o devido

cuidado corn o preenchimento do documento obrigatOrio, no qual devem
constar todos os dados do vencedor do certame.

Tal constataçao deu-se por ocasião da visita ao Bingo Cidade, quando a
Comissão teve oportunidade de analisar documentos encontrados em sacos
de Iixo deixados em urn deposito de lixo localizado ao lado do Bingo Cidade,
os quais estavam prestes a serem levados para o aterro. Foram iocalizados,
apenas a tItulo de amostragem, vários comprovantes de pagarnento de
prêmio totalrnente irregulares, ate mesmo do Bingo Praça 7.

Dessa forma, constatou-se, no rnInimo, grave lesão aos cofres da União, já
que Os documentos dernonstravam, corn clareza, a total impossibilidade de
controle do recoihimento tributário.
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Tomem-se como exemplos Os documentos anexados ao processo as fis. 48

a 52. 0 documento de fis. 48 tern corno beneficiário urn possIvel ganhador de
norne Jofre Alves, cujo CPF, conforme all consta, tern o nürnero 38830
quando é sabido que esse cadastro possul 11 algarismos. Tal docurnento foi
expedido pelo Bingo Praca 7.

o docurnento de fis. 49, tambérn encontrado no lixo do Bingo Cidade, estã
totalrnente irregular. Nele consta apenas o norne do ganhador. No tugar do
CPF aparece M 1161158.

Outro exernpio: o docurnento de fis. 50 tern tanto o norne do ganhador
quanto o seu CPF totalmente ilegIveis, repetindo-se tal façanha no documento
defis. 51.

Curiosarnente, o documento de fis. 52, pela leitura do norne do ganhador,
reprisa a rnesrna grafia do documento de fis. 51. Entretanto, no campo
destinado ao CPF, encontrarnos urn outro nürnero.

Não ha nenhuma dUvida de que essas irregularidades, por que não dizer
fraudes, foram praticadas em total violacao a lei de regência dos bingos (Lei
Federal n° 8.672, de 1993) e a que disciplina o recolhirnento do imposto de
renda e tipifica os crimes cornetidos contra a ordem tributãria (Lei Federal no
8.137, de 1990 e outras).

A prática dessas irreguiaridades ensejou a seguinte conciusão:
- o nürnero de rodadas era muito superior aquela informada a Receita

Federal, o que significava ocultação de tributo a recoiher;
- a Prefeitura, que arrecada 5% de ISS, tarnbérn deixava de recolher o

tributo sobre o faturarnento bruto, pois este estava sendo rnascarado;
- o fato de constar em tais docurnentos nomes e CPFs incompletos dá

margem a que se levantem suspeitas sobre a hanestidade do sorteio, sem a
presença do chamado "laranja".

- o ganhador, nesse caso, não recebia urn comprovante de que tinha sido
depositário do Irnposto de Renda, como manda a lei.

Ficou mais evidente, então, a lesão ao fisco por parte do bingo visitado, que
não teve sequer o cuidado de conservar em seu poder docurnentos tao
importantes, jogando-os para o lixo. No rnlnirno, urna falta de zelo
inquestionável.

b) ContemplaçOes simuladas (laranjas")
Pelos depoimentos do Sr. AntOnio Carlos dos Santos, emergiu a certeza de

que a investigação deve ser ainda mais aprofundada. Não foram poucas as
declaraçOes que esse cidadão fez a Orgãos de imprensa sobre o fato de ter
sido conternplado corn 418 autornóveis.

Entretanto, durante depoirnentos prestados a CPI, esquivou-se de forma
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sarcástica, procurando desviar a atenção dos seus membros. Seu
depoimento deixou, no minirno, a d(ivida. E, de fato, esse cidadäo urn
sortudo? Urn mentiroso? Ou é ele, de fato, urn "laranja"? Ficamos corn a
ültirna hipótese. Entretanto, cabe a ele explicar-se diante da Receita Federal e
do Ministérlo PCiblico, órgãos competentes para deflagrar o processo criminal
no caso de perjürio.

A suspeita de que tal fato estava ocorrendo é alentada pelos documentos
de fis. 48-51, que provam, de maneira cabal, a existência de esquemas
fraudulentos nos bingos.

Por esse sistema perverso, de participaçào dos chamados "laranjas", a
disputa das partidas ficava desigual, já que o consumidor cornum conta corn
menores chances. Pelo depoimento da referida pessoa, montava-se uma
rede de jogadores profissionais, devidamente remunerados, preparados para
concorrer, de forma no mInirno duvidosa, nos diversos sorteios em que 0
prêmio seria urn automOvel.

c) Deficiência da fiscalizaçao e lesão ao fisco
A fiscalização exercida, tanto pelos clubes responsáveis pelos bingos

quanto pelo poder püblico (Comissâo Perrnanente de Bingos), foi
extremamente deficiente. Nem a Receita Federal, a quem compete a
fiscalização do recolhimento de tributos federals, exerceu o seu mister de
forma eficaz, talvez pela falta de condiçoes materiais ou mesmo pelos ardis
empregados pelos bingos.

0 depoimento de fis. 635, prestado pela Sra. Magali de Carvalho,
Procuradora da Fazenda Estadual, é, no minirno, curioso:

"A Procuradoria não tern ligaçâo direta corn a comisso de bingos. Urna das
nossas teses e o papel desempenhado pelo Estado de Minas Gerais nas
casas de bingo. Estou surpresa, e foi novidade para nós saber que o
Presidente da comissão, em depoimento a esta CPL, declarou nunca ter
visitado urn bingo para fiscalizar. Estou mais estupefata do pue gualcuer outro
cidadão mineiro em saber dessa situapão". (Grifos nossos.)

Essa falta de integração entre os Orgaos do mesmo Poder, que tanta
perplexidade causou a Procuradora da Fazenda, é uma das grandes
responsáveis pelo prejuIzo ao erário pUblico, que deve prover o Estado dos
mInimos recursos para a manutençao da saUde, da educacao e da
segurança. Na discussäo entre a Procuradoria e a fiscalizaçao do Estado, o
cidadão mineiro e que fica corn o resultado da incompeténcia.

Em visita ao Bingo Cidade, sem maiores investigaçOes, foi possivel
constatar também que:

a) o bingo utilizava cartelas nas quais não constava, no verso, 0
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regulamento;

b) os cornprovantes de pagamento de prêmio estavarn incompletos, sern os
dados do ganhador (nome e CPF), a que por Si SO facilitava a sonegacão de
tributos (Imposto de Renda);

c) ao se omitir o norne do ganhador, corn seus dados completos, não ha
corno aferir se a premiacâo ocorreu de forma correta; procurava-se, corn isso,
não sã a sonegaçào como a conternplação dos chamados "laranjas", figuras
comuns nos bingos.

Lesão aos cofres estaduais, em vista do nâo-recolhimento da Taxa de
Expediente prevista no art. 92 da Lei n° 6.763, de 1975:

Conforme ficou comprovado por via do depoirnento da Dra. Magali de
Carvalho (fis. 624-648), apenas os trés bingos (Alterosa, Minas Bingo e Royal
Bingo Savassi) ligados ao Ginástico Esporte Clube estäo em dia corn a Taxa
de Expediente instituIda pelo art. 92 da citada Lei n o 6.763, de 1975. Os 16
dernais estão em débito corn o fisco.

Charnou-nos a atençäo a fato citado a fis. 624, quando a depoente,
Procuradora da Fazenda Estadual, diz que o poder püblico 56 tomou
conhecirnento da divida dos bingos para corn o fisco após ter sido inforrnado
das acöes praticadas por eles.

Ora, ye-se que o Estado, mesmo diante da caréncia pUblica e notória de
recursos, nada fazia para recuperar tais créditos. De forma intolerável,
conforrne a que disse a referida autoridade a fis. 624, o Estado nada fazia em
face da sua própria burocracia (inclusão dos devedores na divida ativa).
Mesmo reconhecendo a responsabilidade dos clubes patrocinadores dos
bingos, o Estado nada fez contra eles.

A fis. 631, a Dra. Magali de Carvalho, Procuradora da Fazenda Estadual, ao
responder pergunta do Deputado Irani Barbosa, diz: "( ... ) a Unica rnaneira que
a Procuradoria tern de coibir ou receber o seu crédito tributário é através da
execucâo fiscal. Näo existe ainda nenhuma execucao fiscal contra as casas
de bingo".

Tal assertiva confirma o que fol dito anteriormente: o Estado está inerte no
seu papel fiscalizador e continua pouco zeloso no trato da coisa püblica.
Fazendo nossas as palavras do Deputado Irani Barbosa (a fis. 632), trata-se
realmente de uma sonegaçâo monstruosa, acobertada pela própria Secretaria
da Fazenda.

d) Lesäo aos consurnidores
O consumidor que frequenta os bingos fica muito vulnerável diante das

facilidades que as casas tern de burlar os sorteios. Ele nâo conhece a
regularnentacâo da rnatéria, e naa ha dUvida de que a disputa corn pessoas
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previamente selecionadas para participar do certame é desleal (vide caso do
cantor AntOnio Carlos dos Santos, que contrata prepostos para montar
esquemas nos bingos.).

A relaçao envoivendo o bingo e o jogador, por sua natureza, pode ser
qualificada como se de consumo fosse. Diante dessa assertiva, resta evidente
a flagrante violacão ao COdigo de Defesa do Consurnidor, consubstanciado
na Lei Federal n o 8.078, de 1990. Api icando-se a espécie a norma
supracitada, vislumbra-se que vârios dos seus dispositivos são
desrespeitados, a saber:

art. 60: ao jogador nada se informa;
art. 30: a publicidade dos bingos nao tern qualquer controle de conteUdo;
art. 14: os efeitos perniciosos do vIcio no jogo não são informados e muito

menos prevenidos, pois interessam e muito aos donos dos bingos;
art. 28: a lei que protege o consumidor facilita a charnada desconsideraçao

da pessoa juridica, que significa a possibilidade de o lesado, em caso de
faiência da empresa, disponibifizar o patrimônio do seu diretor para ser
ressarcido dos prejuIzos sofridos.

Neste capitulo, é importante reportarmo-nos aos trabaihos da Cornissão na
cidade de Bambul, onde ficou apurada a realizaçao de bingo eventual por
verdadejros aventureiros.

Utilizou-se, para o empreendimento, o nome da liga desportiva daquela
cidade, como também o de uma renomada entidade filantropica local,
evidenciando-se, assim, a prática de propaganda enganosa, nos exatos
termos do art. 36 do COdigo de Defesa do Consurnidor.

Não bastassem esses absurdos, os contemplados corn os veiculos
sorteados, em nümero de dois (Marcelo Otacilio Silva e Gilberto José de
Carvalho), tiveram os seus bens apreendidos por ordern judicial, dada a
inadimplencia dos prornotores do bingo corn a revenda que Os forneceu parao sorteio.

e) Quern são e como agem os donos de bingos no Estado
Conforme ficou meridianarnente Comprovado, é extremamente dificil, senão

impossivel, localizar o verdadeiro dono do bingo. Tat situação prejudica nâo
sá o efetivo uso da desconsideracao da pessoa juridica prevista no art. 28 da
Lei Federal n° 8.078, como tambéni a atuação do Estado, que, por força legal,
poderia, ate mesmo, arrestar o patrirnOnio de tais pessoas em caso de
inadirnplência para corn a Fazenda Pübiica.

Para confirmar tal assertiva, basta conferir a relação constante no
requerimento de fis. 494, convocando todos os donos de bingos para
prestarem depoimento a CPI. Não mais que quatro apareceram na reunião do
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dia 27/5/98, conforme consta nas notas taquigráficas correspondentes (fis.
760/855). Muitos apresentararn as mais estapafürdias e suspeitas
justificativas (vide documentos as fis. 742, 743, 745 e 746, por exemplo.). Os
depoimentos prestados foram os rnais contraditOrios, conforme dito
anteriormente.

0 Sr. Jorge Alberto Escobar Barboza, curiosarnente, apOs longo tratamento
de varizes, recuperou-Se abruptarnente e so apareceu na CPI na derradeira
hora.

Uma düvida paira sempre: quem são os verdadeiros donos de bingos? Por
que tais pessoas trabaiham de forma tao oculta?

Ao longo dos seus trabalhos, reafirrnando o que já fol dito, esta Comissão
encontrou enorrnes dificuldades para localizar tais pessoas. Na maloria dos
bingos, a mudança do contrato social é uma constante.

Esses fatos foram encontrados nos Bingos Cidade, Eldorado, Praça 7, e BH
Bingo, etc. Outra constatacão: muitos desses bingos são hoje administradoS
por pessoas do Estado de São Paulo, sob o assessoramento do cidadão
paragualo Jorge Barboza Escobar, cuja atuacão regular no Pals em hora
nenhuma ficou demonstrada.

Conclui-se que falta aos donos de bingos urn minimo de ética na condução
dos seus negócios, ja que, de forma ardilosa, entregam sernpre os negácios a
administração de terceiros.

São pessoas de conduta duvidosa, que se utilizam desses obscuros
negócios para atingir o enriquecimento sern causa e, por que não dizer, ilIcito.
Distanciam-se da ética, porque esta os incomoda. Passaram a fazer parte de
urn grupo que está transformando este Pals em intolerável jogatina. Colocam-
se na condição de donos do poder econOmiCO, que massacra
impiedosamente o mais fragilizado. E, o que é pior, fazern tudo sob as barbas
de quern deveria fiscalizar, mas que, nesta hora, se cala.

0 Fisco Estadual ha muito vem sendo lesado corn a falta de recolhimento
da taxa de seguranca prevista no art. 92, § 1 0 e 21, da Lei n° 6.763, de 1975,
que não e quitada pela maioria esmagadora dos bingos. Não é aceitável o
argurnento de que tal taxa é inconstitucional, sem que haja manifestaçäo
formal do Poder Judiciário, o que não ocorreu ate o momento. Tal justificativa
tern servido de ensejo para que Os bingos deixern de recolher a taxa, da qual,
por forca da lei que a criou, 20% são destinados a prover a seguranca das
escolas pUblicas.

Em pesquisa realizada no Forum desta Capital, verifica-se que, por
exemplo, o Bingo Barreiro responde a processo de faléncia, movido por
vendedores de rnáquinas eletrOnicas, conforme inforrnacão prestada por seu
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Em depoimento a Comissâo na mesma data, o Sr. Wilson Soares de
Oliveira, por exemplo, dirigente do Bingo Barreiro, declarou que, se
condenado na justiça, a empresa não terá condiçOes financeiras para quitar o
débito corn o Estado. Corn tat conflssão, fica evidente que o erário pUblico,
diante da fatta de êxito das açöes contestatórias da taxa, será lesado. Dai
emerge a certeza de que so mesmo uma providência do poder pUblico
(pedido judicial de seqüestro ou arresto de bens) poderá evitar tat lesão.

A participaçâo de servidores pUblicos na prestaçäo de serviços de
segurança e outros aos bingos foi denunciada, entretanto, pelos depoimentos
coihidos, näo foi esclarecida de forma meridiana. Cabe, agora, a Corregedoria
da Policia Civil envidar esforços corn essa finalidade.

Mais preocupante ainda é a ameaça que paira no que diz respeito a
intenção de empresários de instalarem em cada urn dos estabetecimentos
comerciais mais freqüentados, especialmente padarias e supermercados,
uma nova máquina eletrOnica de jogo de azar. E prudente que tat pretensão
seja imediatarnente abortada para que não fique a nossa sociedade ainda
mais vulnerávet a essa jogatina.

V - CONCLUSAQ
E püblico e notório que o Pals assiste hoje a uma jogatina generalizada,

razão pela qual são deixados de lado os mInimos principios éticos e morais.
De urn lado, convive-se corn a exploraçao da fé pUblica, mediante a

utilização dos serviços de prefixo 900. Por outro, a pretexto de se fortalecer 0
desporto nacional, autorizou-se o funcionamento dos bingos.

Coube, entäo, a esta CPI investigar como funcionam essas casas de jogos
de azar, espalhadas por toda a cidade e corn ramificaçoes no interior do
Estado.

Essa tarefa não foi fácil. Ao contrário, foram muitas as dificuldades
encontradas por esta CPI para exercer o seu mister de apurar eventuais
irregularidades praticadas pelos bingos e por seus patrocinadores.

A farta documentaçao amealhada por esta Cornissão Parlamentar de
lnquerito, os documentos comprobatOrjos de fraudes, a obscuridade quanto
aos verdadeiros donos das casas de jogos, a total inoperância da Comissão
Estadual dos Bingos, o desvirtuarnento dos recursos legalmente previstos
para implernentacao de programas ligados aos desportos estão a demandar
firme disposiçao dos diversos Orgãos do aparelho estatal, para que se
corrijam as distorçoes existentes.

Torna-se mister, em princIpio, a mobitizaçào dos nossos pares nesta Casa
Legistativa para que se aprovem, de antemão, alteraçoes na legislação
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pertinente a matéria visando ao aperfeicoamento do aparelho estatal, para
combater as mazelas perpetradas pelos ernpresários que atuam no setor.

• Os prejuizos suportados por entidades desportivas de todo o Estado
levam-nos a recomendar a expedição de rnensagem para os seus respectivos
presidentes, advertindo-os sobre Os riscos e as responsabilidades ao
emprestarem Os nomes para a promocão de bingos permanentes, eventuals
ou sorteios.

• Deve ser feita recomendacão as Prefeituras das cidades onde se
localizam os bingos, para que efetuem permanente fiscalizacão sobre os
mesmos, objetivando o recolhimento do devido Imposto Sobre Servicos, de
suas competências.

• 0 Ministério PUblico deve ser instado a proceder a competente acão penal
contra todos aqueles que foram convocados regularmente e não atenderam
ao charnamento desta Comissão para prestar depoimento.

Para tanto, esta Comissão apresenta, por iniciativa prOpria, as propostas
consubstanciadas nos projetos de lei apensados a este relatOrio, corn Os

objetivos seguintes:
- parcelamento das dIvidas dos ctubes, facititando assirn a quitacão dos

débitos e proporcionando arrecadação imediata aos cofres püblicos;
- transferência das atividades desempenhadas pela Comissão Estadual dos

Bingos para a Loteria do Estado de Minas Gerais, ern face da vasta
experiência daqueta autarquia na operacionalizacão e na fiscalizacão de
jogos;

- sugestäo a autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais a adocao de
selos que deverão ser afixados em cada uma das cartelas utilizadas pelos
bingos, como forma de se controlar 0 seu fluxo de caixa, o que facilitará nào
so a fiscalização das suas operacOes como a atuacão dos agentes
fazendários;

- obrigatoriedade de afixacão, em locals visIveis, pelas casas de bingo, do
regularnento dos sorteios, como também do nome e do telefone dos principals
Orgãos de defesa do consumidor da cidade sede do estabelecimento;

- vedação aos servidores püblicos do Estado de Minas Gerais de manter
qualquer tipo de atividade relacionada corn as casas de bingos, sob pena de
demissão;

- possibilidade de desconto de ate 75% nas taxas suportadas pelos
promotores de bingos, como incentivo para que o recolhimento seja feito ate a
data dos respectivos vencimentos;

- parcelamento dos débitos ate entâo existentes, para que os clubes
mineiros tenham a perspectiva de pagamento dos débitos oriundos da
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inadimplência dos administradores das casas de jogos; 	
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- instituiçäo do Programa de Atendimento aos Viciados em Jogos de Azar,
criando a oportunidade para que se restabeleca a paz no seio de muitas
famIlias, que se vêem desagregadas e cujos membros dilapidaram o
patrimônio amealhado por muitos anos em casas de jogos.

• E importante o encaminharnento de cOpia deste relatório a Mesa da
Assembléia Legislativa, para as providências de que trata o art. 114 do
Regimento Interno.

• Torna-se relevante a mobilizaçao do Ministér po PUblico Federal, como
também do Departamento de PolIcia Federal, para que se prossiga nas
investigaçoes, colhendo provas acerca de quais sao os verdadeiros donos
das casas de bingo. Ha fortes evidências de que todos Os empreendimentos
estão ligados a empresarios estrangeiros, que Os administram em nome deterceiros.

• COpia deve ser enviada ao Ministério Püblico Estadual, para que se
instaure a competente acão penal diante das condutas delituosas, na
realização dos jogos, nas fraudes quando da real izaçao de bingos, por parte
dos promotores dos eventos, em prejuIzo dos consumidores e do erário.

• A omissão e a inércia dos membros da Comissão Estadual de Bingos
devem ser levadas ao conhecimento do Governador do Estado, ate mesmo
como argumento para que as atividades da malfadada Cornissão sejam
redefinidas e transferidas para a Loteria do Estado de Minas Gerais, autarquia
que, devido a sua experiência, muito pode contribuir para a regularizaçao das
atividades dos bingos no Estado, nos termos da Lei Federal n o 9.615, de
24/3/98, regulamentada pelo Decreto n° 2.574, de 12/4/98.

• E importante a apuraçao do envolvimento de servidores püblicos corn os
administradores das empresas que teoricarnente prestam serviços aos
clubes, razão que nos leva a sugerir o encaminharnento de cópia desta peca,
também, a Corregedoria do Estado e a Corregedoria da PolIcia Civil.

• Os prejuizos sofridos pelo poder püblico, diante da falta de recolhimento
das taxas de expediente a serem pagas pelos clubes, levam-nos a advertir o
Procurador da Fazenda do Estado para que, sob pena de responsabilidade,
se promovam as competentes açães judiciais objetivando o recebimento dos
tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres pOblicos.

E de todo pertinente recomendar ao Chefe do Poder Executivo que se
editem cartilhas esclarecendo os malefIcios dos jogos de azar, a serem
distribuldas em casas de bingo, escolas e entidades de classe, e que se
promova urn rigoroso controle, por meio da Secretarja da Segurança PUblica,
do acesso de menores aos estabelecimentos que promovem tais jogos.
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Recomenda-5e, ainda, a Geréncia de ComunicacãO da Assembléia

LegislatiVa a divulgacäO dos resultados deste trabaiho investigativo, assim
como dos maleficios trazidos a famIlia mineira pelos jogos de azar.

Seja formulada moçâo de apoio ao Projeto de Lei n° 1.727/98, do
DeputadO Raul Lima Neto, que objetiva impor controles mais rigidos a
exploracãO dos serviçOs telefônicos de prefixos 900 e 0900, que tanto tern
afligido a sociedade, vitima maior da jogatina televisiva.

• Seja formulado voto de congratulacöes corn o jornal "Estado de Minas"
pelo brilhantismO do trabaiho realizado pelo jornalista Ilson Lima na apuracâo
dos fatos denunciados por aquele órgão de imprensa.

• Seja este relatôrio encaminhado aos Orgãos a seguir enumerados, para os
fins especificados•

- Ministério Püblico Estadual, para instaurar ação penal contra os
fraudadores dos sorteios e contra aqueles que, embora devidamente
intimados, não atenderam a convocacãO desta Cornissäo para prestar
depoimento, nos termos da Lei Federal n° 1.579, de 18/3/52 (relacao dos
convocados que nao compareceram: Rivadávia Salvador Aguiar, Paulo César
Salvador Aguiar, André Braganca Lanna e Joel Moreira Batitucci).

Curnpre esclarecer que, dos incluidos na listagem acima, alguns
apresentaram justificativas para o não-comparecimento, e outros enviaram
representantes. Compete, assim, a autoridade, ate mesmo como medida de
prudência, apurar os fatos.

- Ministérlo Püblico Federal, para apurar os eventuals crimes federals,
especialmente os previstos na Lei Federal n o 8.137, de 1990, que tipifica os
delitos cometidos contra a ordem tributâria.

- Delegacia da Receita Federal, para apurar a eventual sonegacäo de
impostos, por parte nâo sO dos bingos, corno também de seus dirigentes.

- Ministério da Justica-Policia Federal, para apurar as irregularidades na
atuaçao de estrangeiros no Pals, especialmente daqueles que participam do
esquema montado pelos bingos, desde a comercializacäO de maquinas ate a
organização e o funcionamento das casas. Chama-se a atençâO, neste
tOpico, para a atuação, no Pals, do Sr. Jorge Alberto Escobar Barboza, de
origem paraguala.

(As essas entidades deverão ser encaminhados, juntamente corn o
relatório, os demais documentos que compOem os autos da CPI, coma
subsIdio para as possiveis açOes penais.)

- Delegacia Regional do INSS, para apurar a sonegacäo do recolhimento da
contribuiçâo do INSS relativa aos funcionários dos bingos e a seus sOcioS-
proprietários.
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- Secretaria da Fazenda, para apurar a real situação tributãria dos bingos,
corn a tomada imediata de providências, objetivando resguardar o patrimOnio
do Estado, consubstanciado nos créditos tributários decorrentes da Taxa de
Expediente, prevista no art. 92 da Lei n'6.763, de 1975.

Sala das Comissöes, 15 de junho de 1998.
Alencar da Silveira JUnior, Presidente - Antonio Roberto, relator - Durval

Angelo - Paulo Schettino.
PROJETO DE LEI N O .....

Acrescenta parágrafo ao art. 92 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de
1975.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 92 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1995, fica

acrescido do seguinte § 31:
"Art. 92 - 	 ............................................
§ 30 - Q valor previsto no item 2 do parágrafo anterior terá desconto de 65%

(sessenta e cinco par cento) e 75% (setenta e cinco par centa),
respectivarnente, para o contribuinte da Capital e do interior do Estado,
quando recolhido no prazo fixado em lei.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicaçao.
Art. 30 Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, de de 1998.

Comissäo Parlarnentar de lnquérito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a
Apuração de DenUncias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, Tais Coma: Violaçao de Direitos Humanos, Sonegaçao Fiscal,
Fraudes na Premiaçao e Envolvimento de Policiais corn as DenUncias, dentre

Outros Delitos
Justificaçao: 0 valor estipulado para as taxas de expediente pagas pelas

entidades desportivas que proniovern bingos e outros sorteios para captação
de recursos tern levado as clubes mineiros a urna difIcil situaçao financeira.
Isso pelo fato de que a taxa foi estabelecida em patarnar exorbitante, a que
tern inviabilizado seu recolhimento pelos clubes ante a inadimpléncia dos
administradores dos empreendimentos, que deixam de recolhé-la nos prazos
estabelecidos.

A taxa cobrada atualmente, independentemente de ser o bingo estabelecido
na Capital ou no interior do Estado, corresponde aproximadamente a R$
34.000,00.

Corn as descontos sugeridos nesta proposta essa taxa passaria a ser de,
aproximadarnente R$12.000,00 na Capital, e de R$ 8.500,00 no interior, a
que ainda configura urn valor considerável.
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Desse modo, as entidades optam pela via judicial para discutir a legalidade

da cobranca, coma também para questioflar as valores fixados.
Essa situação interessa aos clubes e ao poder pUblico, que poderá contar,

de piano, corn essa parcela de arrecadacão, sem a necessidade de mobiiizar
a Procuradoria da Fazenda Estadual para responder as açOes propostas
pelas entidades desportivaS ou pelos administradOreS dos bingos.

A proposicãO em tela visa exatamente a estabelecer urn valor razoável, a
titulo de taxa de expediente, para que esses conflitoS não se tornem urna
constante na relação entre a Estado e as entidades que buscam recursos
para a fomento do desportO.

PROJETO DE LEI NO .....
Discipiina a parcelamentO dos débitos de entidades desportivaS

patrocinadoraS de sorteias.
A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 débito reiativo aos tributos näo recoihidos pelas entidades

desportivas, em decorréncia da realizacãO de bingo permanente, bingo
eventual, sorteio numérico ou similar, apurado ate a data desta lei, poderá ser
quitado sem a incidência de multa, em ate 24 (vinte e quatro) parcelas
mensais e consecutivaS, nas condicOeS seguinteS

- 20% (vinte por cento) do valor do débito, no minima, mediante
pagarnento a vista;

II - a pedido de parcelamento deverá ser protocolizad o no setor competente
da Secretaria de Estado da Fazenda ate 90 (noventa) dias apôs a data de
pubiicacâo desta lei;

Ill - a devedor deverá oferecer coma garantia real de pagamento bens de
sua propriedade ou de terceiros, arcando corn a Onus relativo a lavratura e ao

a registro da escritura de hipoteca correspondente.
Paragrafo (mica - Constitui pré-requisito para a parcelamentO a desistência,

pelo contribuinte, de qualquer açâo judicial ou outro procedirnento
administrativo relativa ao tributo.

Art. 3° - 0 atraso superior a 60 (sessenta) dias no recoihimento do tributo a
: que se refere esta lei ensejará o fecharnenta do estabelecimento pela

autoridade competente.
Paragrafo (mica - 0 contribuinte reincidente no atraso do recolhimento do

tributo, independefltemeflte das demais penalidadeS previstas em lei ou
regulamento, ficará proibido de explorar jogos de bingo no Estado, pelo prazo
de 2 (dais) anas.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicacão.
Art. 50 - Revogam-se as disposicOeS em contráriO.



T
214

Sala das Cornissöes, de junho de 1998.
Cornissão Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a

Apuração de Denüncias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, Tais Como: Violação de Direitos Humanos, Sonegação Fiscal,
Fraudes na Premiação e Envolvimento de Policiais corn as Denüncias, dentre

Outros Delitos
Justificaçäo: As irregularidades praticadas pelas casas de bingo no Estado

de Minas Gerais estão a demandar maior rigor na fiscalizaçâo do sistema e
na cobrança dos créditos tributários.

Por outro lado, as entidades desportivas promotoras de sorteios na
modalidade de bingos podem ser levadas a sucurnbência sem que sejam
quitados os débitos decorrentes da falta de recoihimento dos tributos devidos
ao Estado.

Isso ocorre pelo fato de que as administradoras dos empreendimentos
estão a acumular uma divida considerável, em face da inadimpléncia quanto
ao recoihimerito da denominada taxa de expediente.

Em muitos casos, o montante devido já ultrapassa ate mesmo o patrimônio
da entidade, conforme ficou claro nos depoimentos prestados a CPI dos
Bingos por representantes dos clubes.

Esta proposta pretende definir urna situaçao que proporcione aos clubes a
possibilidade de quitação dos débitos em atraso, como também a perspectiva
de que o poder pübtico venha a arrecadar o tributo num menor prazo,
mediante garantia a ser oferecida pelos devedores.

PROJETO DE LEI NO
Transfere para a Loteria do Estado de Minas Gerais as atividades da

Cornissão Permanente de Bingos.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficarn transferidas para a Loteria do Estado de Minas Gerais as

atividades da Cornissão Permanente de Bingos, de que trata o Decreto n°
36.900, de 24 de rnaio de 1995.

Parágrafo ünico - A transferéncia prevista no "caput" deste artigo abrange,
inclusive, os procesos submetidos ao controle da Cornissão Permanente de
Bingos, em andamento na data de pubUcação desta lei.

Art. 20 - A Loteria do Estado de Minas Gerais, na fiscalizaçao e na autuaçâo
das entidades envolvidas corn sorteios, deverá atuar conjuntamente corn Os
demais órgãos do Estado na consecuçao dos seus objetivos institucionais.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Comissães, de de 1998.
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ComisSãO Parlamentar de lnquérito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a
Apuracão de Denüncias de IrregularidadeS no Funcionarnento dos Bingos em
Minas Gerais, Tais Como: Violaçäo de Direitos Humanos, Sonegacäo Fiscal,
Fraudes na Premiacâo e Envolvirnento de Policiais corn as Denüncias, dentre

Outros Delitos
Justificacão A vasta experiência dos profissionais técnicos da Loteria do

Estado de Minas Gerais deve ser colocada a servico do Estado, para
disciplinar as atividades desenvolvidas pelos promotores de bingo, nas suas
diversas modalidades.

A atual Comissão Permanente de Bingos, institulda pelo Decreto n° 36.900,
näo se tern rnostrado eficiente para coibir práticas abusivas dos promotores
de eventos dessa natureza, o que configura prejuizo näo apenas para o poder
pUblico, que deixa de arrecadar os impostos correspondefltes, corno tarnbém
para os consurnidores, que, em rnuitos casos, nern mesrno recebern os
prêrnios prometidos.

Por certo, a Loteria do Estado de Minas Gerais, corn a experiêflCia de
muitos anos, poderá redefinir o papel da Cornissão, colocando a sua estrutura
adrninistratiVa a serviço dos interesses rnaiores da populacão rnineira.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No
Veda a participacão de servidor püblico em atividades de bingos, em

sorteios nurnéricos ou similares.
A Assembléia LegislatiVa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E vedada a participacão de servidor püblico, a qualquer titulo, em

atividades de bingos, em sorteios nurnéricos ou similareS.
Art. 21 - A infração do disposto no artigo anterior implicará a aplicacãO ao

servidor da pena de demissãO.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 40 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, de de 1998.

to para, no Prazo de 120 Dias, Proceder aCornissão Parlamentar de lnquéri 
Apuracão de DenünciaS de IrregularidadeS no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, Tais Como Violacâo de Direitos Humanos, SonegacãO Fiscal,
Fraudes na Prerniacäo e EnvolvirnentO de PoliciaiS corn as Denüncias, entre

Outros Delitos
JustificacaO A CPI constitulda para apurar irregularidades no

funcionamento dos bingos pãde constatar uma inter-relacãO, pouco
recornendável, de servidores püblicos corn as casas de jogos estabelecidas
no Estado de Minas Gerais. âo de servicos de maneiraA proposicâo em tela visa a coibir a prestac 
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clandestina, por parte dos servidores pUblicos, em prejuIzo do próprio Estado.

PROJ ETO DE LEI NO
Torna obrigatória a fixaçâo do regulamento dos sorteios nas dependéncias

das casas de bingos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - As entidades prornotoras de bingos, na modalidade denominada

bingo permanente, deverão afixar nas suas dependências, em locais visIveis
para o püblico, cartazes contendo o regularnento dos sorteios.

Parágrafo ünico - 0 cartaz a que se refere o "caput" deste artigo deverá
conter, ainda, o nome, o endereço e o telefone dos principais Orgâos de
defesa do consumidor do municIpio-sede da entidade.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário
Sala das Comissöes, de de 1998.

Comissão Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a
Apuraçäo de Denüncias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, Tais Como Violaçäo de Direitos Humanos, Sonegaço Fiscal,
Fraudes na Premiação e Envolvimento de Policiais corn as Denüncias, entre

Outros Delitos
Justificação: 0 fácil acesso ao regulamento dos sorteios é pertinente, pois

permite que o jogador tome conhecirnento de alguns dos seus direitos como
consumidor.

Ao cientificar o jogador, corn antecedência, sobre as regras que devem
disciplinar os sorteios, corn certeza, a casa de bingo estará evitando
transtornos e aborrecimentos de toda a ordem no decorrer das suas
atividades.

A proposta encontra amparo no próprio COdigo de Defesa do Consumidor,
que coloca a transparência como princIpio nas relaçôes entre os diversos
elos da cadeia de consumo.

PROJETO DE LEI N°....
lnstitui o Programa de Recuperaçao dos Viciados em Jogos de Azar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituIdo o Prograrna de Recuperaçao dos Viciados em Jogos

de Azar.
Art. 2° - 0 programa a que se refere esta lei tern como objetivos:

prestar orientaçâo psicologica e social ao viciado em jogos de azar;
II - dar assisténcia aos farniliares do viciado durante o perlodo de sua

recuperação;
Ill - proporcionar as condiçães mmnimas para que 0 viciado seja socialmente
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reintegrado.

Art. 30 - 0 Estado destinará o percentual de 10% (dez por cento) dos
recursos arrecadados a titulo de taxa de expediente, conforme previsto no art.
92 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, para a manutencão do
programa previsto nesta lei.

Art. 40 - 0 Poder Executivo definirá, mediante decreto, o órgao gestor do
programa.

Art. 50 - Esta lei deve ser regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte)
dias contados da data de sua publicacão.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, de de 1998.
Comissäo Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a

Apuracão de Denüncias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, Tais Como: Violaçäo de Direitos Humanos, Sonegacão Fiscal,
Fraudes na Premiacäo e Envolvimento de Policlais corn as Denüncias, dentre

Outros Delitos
Justificação: A permissividade do poder püblico tern levado o Estado

brasileiro a tornar-se urn verdadeiro paraiso para os exploradores dos jogos
de azar.

Já näo mais se liga a televisão corn o espirito de lazer, sem que o cidadão
seja afrontado por toda espécie de sorteios, os mais sedutores, sem
esquecer-se das loterias, dos bingos, das sortecas, entre tantos outros.

Essa situacäo tern levado muitas familias ao desespero, pois ha cidadâos
que colocam todo o patrirnônio amealhado em longos anos de esforco comum
nesses famigerados jogos, corn a ilusäo do ganho fácil, do enriquecimento
sem causa.

Esse quadro avassalador está a justificar a criaçâo, pelo poder püblico, do
Programa de Recuperacâo dos Viciados em Jogos de Azar, conforme
pretendido, para que se proporcione uma orientacão minima, visando ao
restabelecimento da dignidade e da harmonia em muitas farnilias mineiras.

PROJ ETO DE LEI No
Disciplina as condiçoes de operaçâo permanentes de máquinas eletrônicas

prograrnadas.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Denomina-se Video Bingo a modalidade de máquina eletrônica

programada que utiliza terminal de video e gerador de nUmero ou cartelas,
operando corn fichas, dinheiro, cartão magnético, pulsos eletrOnicos ou outros
meios que permitam ao apostador a conversâo destes em espécie.
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Art. 2° - Denornina-se Video Bingo MUltiplo a modalidade de máquina

eletrônica prograrnada que permite que ate trinta pessoas joguem
sirnultanearnente em urna mesma máquina.

Art. 30 - Denornina-se Video Keno a modalidade de rnáquina eletrônica
programada cujo mostrador apresenta urna ou mais cartelas, permitindo ao
jogador selecionar Os nümeros da cartela de Keno.

Art. 40 - 0 equipamento para operaçâo de modelos especificos de
rnáquinas eletrOnicas programadas conceituado nos arts. 1°, 2 0 e 3° desta lei
está sujeito aos seguintes requisitos e especificaçoes rninimas:

- possibilidade de garantir:
a) o pagamento minimo de 75% (setenta e cinco por cento) de premiaçâo

lIquida;
b) urn mmnimo de 7% (sete por cento) da renda liquida para a entidade

desportiva interessada, entendendo-se por renda liquida o resultado da
arrecadaçao total diminuido do valor de premiaçâo e dos tributos incidentes,
na forma da legislaçao aplicável;

11 - Os terminals devem ter (mica e exclusjvarnente sistemas de video;
Ill - Os terminals devem oferecer urn dos jogos identificados nos arts. 1 0, 20e 30 desta lei;
IV - o apostador terá direito de escolher as cartelas e os nümeros corn os

quais ira jogar;
V - a variaçäo de nümeros utilizados deve estar entre 1 (urn) e 90 (noventa);
VI - os terminals devern utilizar gerador aleatOrio de nürneros, fundado no

sistema randOmico, para determinar o resultado do jogo, totalmente imune a
qualquer interferência externa que possa alterar-Ihe as probabilidades;

VII - todos os terminals devem exibir a descriçao das possiveis apostas, a
denorninacao das combinaçoes possIveis, o valor monetário, os simbolos ou
as quantidades de crédito para cada combinaçao ganhadora;

VIII - os terminals devern operar de maneira a assegurar que o jogador fique
livre de qualquer risco fisico, elétrico ou mecânico;

IX - cada terminal deve ser imune a descargas eletrostáticas diretas ou por
iOnização ate 27.000 (vinte e sete mil ) volts, rnantendo intactas as
inforniacoes nele armazenadas

X - os terminals devern conter dispositivo eletrônico para fornecer a
qualquer rnomento relatOrio corn as seguintes inforrnacOes:

a) unidades de crédito apostadas;
b) unidades de crédito retidas pela entidade operadora;
c) unidades de crédito pagas corno prêrnio;
Xl - os terminais devern, ainda, conter dispositivo eletrônico capaz de
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fornecer a totalizacão dos elementos referidos no inciso X e, tambérn, o total
das partidas jogadas e das cartelas utitizadas.

Art. 50 - Os medidores eletrônicos, corn capacidade de manter corretarnente
os totals de pelo menos 8 (oito) dIgitos, devem estar preparados para
funcionar sem a abertura da porta do terminal e devern preservar as
inforrnacöes exigidas por, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, na hipótese
de desligameritO, sendo ainda capazes de cornpletar a jogada, fazendo os
pagamentos e registros devidos em caso de interrupçãO de energia elétrica.

Art. 60 - E vedada a reprograrnacãO automática do terminal, que deve conter
na mernória de acesso aleatória RAM os seguintes dados:

I - nOmeros sorteados pelo gerador aleatôrio, segundo o intervalo de
nimeros do jogo correspondente;

II - listagem dos pagamentos em reals e determinacãO de probabilidades;
III - descrição dos rnétodos e critérios de teste, se realizados, bern como os

resultados dos testes em relação ao gerador aleatôrio de nUrneros, a
interferência eletromecânica, a linha de ruido A. C. e as condi(;öes de
temperatura maxima.

Art. 70 - 0 sistema de seguranca conterá:
- dispositivos de detenção de abertura da porta inviolâvel que acusern a

quebra de seguranca;
II - indicaçâo de aceitação do crédito.
§ 1 1 - Os pagamentos manuals devern ser providos de sistema de luz e sam

para chamar a atençâo do operador e devem bloquear a inserçâo de créditos
ate que o terminal seja recomposto.

§ 20 - Se a acionarnento de equipamentos for feito por fichas, cada terminal
deve aceitar apenas aquelas aprovadas, rejeitando todas as demais.

§ 31 - 0 terminal näo pode ter qualquer outro rnecanismo de manipulacão
que possa afetar a operação ou a resultado do jogo.

§ 40 - Cada terminal deve ser planejado para impedir fraudes.
§ 51 - Os terminais devem possuir portas vedadas em três areas separadas,

da seguinte forma:
a) Area 1, contendo a placa UCP e "softwares";
b) Area 2, contendo a dinheiro da premiacão do bilhete impresso ou a

equivalente em fichas ou cartão magnético;
c) Area 3, contendo a dinheiro retido para a casa ou a equivalente em fichas

ou cartão rnagnético.
§ 61 - A placa de UCP deve possuir identificaçäo (mica por meio de etiqueta

ou nUmeros de série carimbados corn tinta permanente.
Art. 80 - Somente será expedida autorização para funcionamento de
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equipamentos previamente habilitados aos 	 bingos permanentes
credenciados, nas sedes e sub-sedes das entidades desportivas
credenciadas e em salas especiars nos hotels situados em estãncias
turIsticas previarnente credenciados

Art. 90 - A habilitaçao do equipamento far-se-6 mediante requerimento do
fabricante ou de seu representante comercial dirigido a Loteria do Estado de
Minas Gerais - LOTEMGE -, acompanhado de:

- laudo comprobatOrjo de que o equipamento atende aos requisitos
exigidos por esta lei, emitido pelas seguintes entidades:

a) Universidade do Estado de São Paulo - USP -;
b) Universidade de Campinas - UNICAM p -;c) Instituto de Criminalistica e de Policia Cientifica do Estado de Minas

Gerais;
II - taxa de expedjente no valor de 100 (cern) Unidades Fiscais de

Referéncia - UFIRs.
Ill - documentaçao técnica-operacjonal das caracteristicas de fabricaçao do

terminal corn tradução por tradutor juramentado, se for o caso;
IV - prova de representacao comercial, quando for o caso;
V - declaraçao de responsabilidade civil e criminal pelos programas que

equipem cada urn dos modelos, publicada pelo interessado em jornal de
grande circulaçâo da Capital, se deferido o pedido.

§ 10 - No caso de modificacao ou alteraçao de modelo ja credenciado, 0
licenciado deverá declará-las, indicando a diferença entre 0 modelo
modificado e aquele previarnente aprovado cabendo a LOTEMGE deferir ou
não a modificacao.

§ 2° - A LOTEMGE, para a apreciacao dos pedidos de habilitaçao e
fiscalizaço, podera exigir do interessado os esclarecimentos e elementos
que entender necessários.

Art. 10 - Será revogada a habilitação concedida, ouvido previarnente 0
interessado, quando se apurar que o equipamento nao atende aos requisitos
e as condicOes impostos por esta lei ou, por qualquer forma, alterarem-se as
caracterIsticas do produto corn intençao de obter habilitaçao e instalaçao.

Art. 11 - Deferida a habilitacao do equipamento, previamente a sua
instalaçao em quaisquer dos locals permitidos, será recoihida a Secretaria de
Estado da Fazenda a importânica correspondente a 1.000 (mil) UFIRs por
ano, relativa a cada máquina que for instalada.

Art. 12 - Sob pena de revogacao da habilitação, o interessado deverá:
- encaminhar a LOTEMGE a relaçao dos bingos permanentescredenciados, das sedes e das subsedes das entidades desportivas
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credenciadas e das salas especials nos hotels situados em estâncias
turisticas, igualmente credenciados, que adquiriram ou receberam, no mês
anterior, a qualquer titulo, terminais de video bingo e video Keno,
especificando os enderecos respectivos, as quantidades, a marca, o modelo e
o nUmero de série de cada urn;

II - afixar, em cada equipamentO, o original ou cópia autenticada da guia de
recoihimento da taxa correspondente, alérn do nimero da autorizacão e da
data de sua expedição;

III - denunciar o eventual desvirtuamentO, de que tenha noticia, na utilizacàO
de seu equipamento.

Art. 13 - Deferido o pedido, caberá a LOTEMGE:
- expedir Certificado de Habilitacão, corn perfeita qualificacão do

interessado, marca e modelo do equipamento habilitado.
II - publicar comunicado no Orgäo oficial dos Poderes do Estado,

identificandO as marcas e os modelos de equipamentos habilitados ao video
bingo, video bingo mültiplo e video Keno.

Paragrafo ünico - Continuam vigentes as habilitacöeS concedidas antes da
publicacãO desta lei, desde que atendidas as exigéncias formais previstas
neste artigo.

Art. 14 - A utilizacão de equipamentoS de video bingo, video bingo mültiplo
e video Keno depende de previo credenciamentO da entidade desportiva
interessada, nos termos da Lei n o 9.615, de 24 de marco de 1998, e do
Decreto n° 2.574, de 29 de abril de 1998, e da completa identificaçãO dos
locais em que serão instalados.

Art. 15 - Para instalação de equipamentoS de video bingo, video bingo
mültiplo e video Keno, será observado 0 seguinte

I - o nürnero total de máquinas será limitado em ate 10% (dez por cento) da
capacidade da sala, quando instaladas em recepcãO ou sala especial em

. bingo permanente, conforme dispãe o art. 86, I, da Lei n° 9.615, de 24 de
marçode 1998;

II - quando instaladas nas sedes e nas subsedes das entidades desportivas
: credenciadas e nas salas especiais nos hotéis situados em estâncias

turisticas, igualmente credenciados, o nümero máximo de máquinas permitido
por local não poderá exceder o total de 50 (cinqueflta)

Ill - a utilização exciusiva no mesmo endereço do bingo permanente
credenciado, em sala própria que deverá estar convenientemente isolada do

< espaco da sala de bingo permanente;
a Paragrafo Unico - E proibida a instalação de máquinas em qualquer local

fora do endereço do bingo permanente credenciado, das sedes e das
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subsedes das entidades desportivas credenciadas e das salas especiais nos
hotéis situados em estâncias turisticas, igualmente credenciados.

Art. 16 - Fica vedada a entrada ou a permanéncia de menores de 18
(dezoito) anos no local autorizado para funionamento dos equipamentos,
devendo ser colocado, em lugar de fácil visualizaçao, o aviso de proibiçao.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data da sua pubiicaçâo.
Art. 19- Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, de de 1998.

Comissão Parlamentar de Jnquérito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a
Apuraçâo de Irregularidade no Funcionamento dos Bingos em Minas Gerais,
Tais Como: Violação de Direitos Humanos, Sonegaçao Fiscal, Fraudes na
Premiaçäo e Envolvimento de Policiais corn as Denüncias, dentre Outros

Delitos
PROJ ETO DE LEI NO

Regulamenta o recebimento de prêmios em bingos, mediante
contem plação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 ganhador de prémio, por sorteio, nos bingos autorizados pela Lei

no 9.615, de 24 de marco de 1998, fica obrigado a apresentar, para o
recebimento do bern objeto da contemplaçäo, os seguintes documentos:

- Cartão de ldentificaçao do Contribuinte - CIC -;
II - Carteira de identidade.
10 - Será o prêmio enviado a Loteria do Estado de Minas Gerais, em 3 (trés)

dias, quando näo forem atendidos os requisitos de que trata o "caput" deste
artigo.

20 - Não sendo reclamado no prazo de 90 (noventa) dias, o prémio será
destinado a entidade de assisténcia social declarada de utilidade püblica
estadual.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, de de 1998.
Comissão Parlamentar de lnquérito para, no Prazo de 120 Dias Proceder a

Apuração de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em Minas Gerais,
Tais Como: Violaçao de Direitos Humanos, Sonegaçao Fiscal, Fraudes na
Premiaçao e Envolvimento de Policiais corn as Denüncias, dentre Outros

Delitos
Justificaçäo: Ha que se ter urn rigoroso controle dos ganhadores

contemplados nos bingos, sobretudo para se apurar o imposto devido pelos
promotores dos eventos.
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Conforme ficou apurado pela Comissäo Parlameritar de lnquérito, esse

controle hoje não existe, o que facilita em muito a atuaçâo dos fraudadores.
Por outro lado, poderâ ser evitada, também, a ocorréncia de contemplacöeS

simuladaS, que acabam por prejudicar Os consumidores que participam dos
sorteios corn o espirito de entretenimento.

- Publique-se, para os fins do parágrafo ünico do art. 114 do Regimento
Interno.

Despacho de RequerimentoS
O Sr. Presidente - RequerimentO do Deputado Wanderley Avila em que

pede nos termos regimentais, a retirada de tramitacãO do requerimento em
que se solicita o arquivarnento do Projeto de Lei no 1.577/93, que visa a
declarar de utilidade pUlica a Associacäo União Prado Lopes. A Presidéncia
defere o requerimento de conformidade corn o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno.

Votação de RequerimentoS
O Sr. Presidente - Requerimento das Comissöes de Saüde e de Direitos

Humanos em que solicitam seja encaminhado ofIcio a Secretaria da
Previdência Complementar do Ministério da Previdéncia Social pedindo
esclarecimento e informação sobre a situacâo da Caixa de Assistência e
Previdéncia Fábio Araüjo Motta - CASFAM - e sobre a dUvida dos pIanos de
saUde. Em votaçäO, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 1 1 Fase, a Presidéncia

passa a 21 Fase da Ordem do Dia, corn a discussãO e a votação da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os

Projetos de Lei n
os 1.733, 1.758 e 1.609/98, 1.053/96 e 1.394/97, em virtude

da sua apreciacâO na reunião extraordinária realizada ontem a noite, bern
como o Projeto de Lei no 1.584/97, devolvido a Comissäo de Saüde por ter
recebido substitutivo na referida reuniâo. Informa, ainda, que fez retirar o
Projeto de Resoluçao n o 1.649/98, que, na mesma reunião, teve adiada a sua
discussão por cinco dias, bern como Os Projetos de Lei nos 1.203, 1.269 e
1.485/97, 1.617, 1.622, 1.631, 1.642, 1.644, 1.662, 1.666 e 1.707/98,
1.068/96, 1.373, 1.427 e 1.546/97, 1.632 e 1.741/98, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje pela manhä.

DiscussàO e Votaçâo de Proposicöes
0 Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Ajalrnar Silva em
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que solicita sejarn Os Projetos de Lei n°s 1.543 e 1.462/97 apreciados,
respectivamente, em Ultimo e penüttirno lugares entre as matérias em fase de
votaçâo. Em votaçâo, o requerimento. Os Deputados que a aprovarn
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia, verificando, de piano, a inexistência de
"quorum" para a votação das propostas de emenda a Constituicão, passa a
apreciação das demais matérias.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.385/97, do Deputado Ajalmar
Silva, que autoriza a Poder Executivo a fazer doacao ou reversão de imôveis
que menciona. A Comissão de Justica concluiu pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n o i, que apresentou. A Comissão de
Administraçâo PUblica opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n o i
da Comissäo de Constituiçâo e Justica, corn a Emenda n o 1, que apresentou.
A Comissâo de Fiscalizacäo Financeira e Orçamentária opinou pela
aprovaçâo do projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de
Constituiçao e Justica, corn a Emenda no 1, da Comissão de Administração
Püblica. Emendado em Plenãrio, voltou o projeto a Comissäo de Fiscalizacão
Financeira, que opina pela aprovaçäo da Emenda no 2. Em votação, a
Substitutivo n o i, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam
coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2,
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovarn
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Encontra-se,
portanto, o Projeto de Lei no 1.385/97 aprovado em 1 0 turno, na forma do
Substitutivo no 1, corn as Emendas n°s 1 e 2. A Comissão de Fiscalizaçãa
Financeira.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.715/98, do Governador do
Estado, que institul a poiltica de regulaçâo dos serviços püblicos concedidos
ou permitidos, cria a Agência Estadual de Regulacao de Servicos PUblicos de
Minas Gerais e dá outras providéncias. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Püblica opina pela aprovacão do projeto na forma
do Substitutivo n o 1, da Comissâo de Justica, corn as Emendas n°s 1 a 5, que
apresenta. A Comissâo de Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovacäo do
projeto na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de Justica, corn as
Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Administraçâo PUblica, e corn as
Emendas n°s 6 e 7, que apresenta, ficando prejudicada a Emenda no 5, da
Comissão de Administraçao Püblica.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Ajalmar Silva em que solicita a
votação, destacada, da Ernenda no 6. A Presidência defere 0 requerimento
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em conformidade corn a inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em
votação, a Substitutivo n o 1, salvo emendas e destaque.

Os Deputados que a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votaçâa, as Emendas n°s 1 a 4 e 7, que receberarn parecer
pela aprovacão. Os Deputados que as aprovam permanecam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Corn a aprovacäo da Emenda no 7, fica
prejudicada a no 5. Em votacâo, a Emenda n° 6, destacada, que recebeu
parecer pela aprovacäo. Os Deputados que a aprovam permanecam como se
encontrarn. (- Pausa.) Rejeitada. 0 Projeto de Lei no 1.715/98 fica, dessa
forma, aprovado em 1 1 turno, na forma do Substitutivo no 1, corn as Ernendas
n

o
s 1 a 4 e 7. A Comissão de Administracäo Püblica.
Votaçâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.555/97, do Governador do

Estado, que autoriza a alienaçäo de imóveis da RURALMINAS. A Comissäo
de Justica concluiu pela constitucionaiidade do projeta. As Comissães de
Administraçäo PUblica e de Fiscalizacãa Financeira opinam par sua
aprovação. Em votacão, o projeto. Os Deputados que a aprovarn
permanecam coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 1 turno, do Projeta de Lei n o 1.594/98, do Governador do
Estado, que dispãe sabre a reorganizacäo da Secretaria de Assuntos
Municipais e dá outras providéncias. A Comissão de Justiça canclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos Municipais opina par
sua aprovação corn a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de
Adrninistraçâo Püblica opina par sua aprovacâo corn a Emenda no 1, da
Comissão de Assuntos Municipais. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina par sua apravacào corn as Ernendas n

os 1, da Comissão de Assuntos
Municipais, e 2 a 5, que apresenta.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Ajalmar Silva, solicitando a votação
destacada das Ernendas n os 1, 3, 4 e 5. A presidéncia defere a requerimento,

E em conformidade corn o inciso XVII do art. 232 do Regirnento Interno. Em
votaçäo, a projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados que a
aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão,
a Emenda no 2, que recebeu parecer pela apravacâo. Os Deputados que a
aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votacãa,

. a Emenda no 1, destacada, que recebeu parecer pela aprovacão. Os
Deputados que a aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda no 3, destacada, que recebeu parecer pela
aprovaçao. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se encontram.
(- Pausa.) Rejeitada. Em votaçâa, a Emenda no 4, destacada, que recebeu
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parecer pela aprovaçao. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votaçâo, a Emenda n o 5, destacada, que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam
corno se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 0 Projeto de Lei n o 1.594/98
encontra-se, portanto, aprovado em 10 turno, corn a Emenda n o 2. A
Comissão de Administracão Püblica.

Votacao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.595/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Machado
imóvel que menciona. A Comissão de Justica concluiu pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que apresentou.
A Comissão de Fiscalizaçâo Financeira opinou por sua aprovaçäo na forma
do Substitutivo no i, apresentado pela Comissäo de Justiça. Ernendado em
Plenário, voitou o projeto a Comissâo de Fiscalizaçao Financeira, que opina
pela rejeição da Emenda no 1 e pea aprovação da Emenda n° 2. Em votaçâo,
o Substitutivo no i, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacäo, a
Emenda n° 2, que recebeu parecer pela aprovaçao. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação,
a Emenda n o 1, que recebeu parecer pela rejeiçao. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Encontra-se,
portanto, aprovado o Projeto de Lei n° 1.595/98, em 10 turno, na forma do
Substitutivo n o i corn a Emenda n o 2. A Comissão de Fiscaiizaçao Financeira.

Votacão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.763/98, do Governador do
Estado, que altera a Lei n° 11.398, de 6/1/94, que cria o Fundo Pró-Floresta e
dá outras providências. A Comissão de Justica perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Poiltica Agropecuária opina por sua aprovação. A
Comissão de Fiscalizacão Financeira opina por sua aprovaçao corn as
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo ernendas.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que receberarn parecer pela
aprovaçao. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontrarn.
(- Pausa.) Aprovadas. 0 Projeto de Lei n° 1.763/98 está, portanto, aprovado
em 1 0 turno, corn as Emendas n°s 1 e 2. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Questão de Ordem
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar que,

depois da votação do ültimo projeto, já não temos "quorum" para votação de
projetos, mas, sim, para discussão. Então, solicitaria a V. Exa. que
passássemos 6 discussâo dos projetos.
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O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência, verificando, de piano, a

inexisténcia de "quorum" para votação, vai passar a discussão das matérias
constantes na pauta.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.667/98, da Comissão de
Direitos Humanos, que concede indenizacäo as vItimas do acidente ocorrido
no Bairro Gameleira. A Comissäo de Justica conclui pela constitucionalidade
do projeto corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Direitos
Humanos opina por sua aprovacão corn as Emendas n°s 2, da Comissão de
Justiça, e 3, que apresenta, e pela rejeição da Emenda n o i, da Comissão de
Justiça. A Cornissão de Fiscaiização Financeira opina por sua aprovacão corn
as Emendas n°s 2, da Comissão de Justiça, e 3, da Comissäo de Direitos
Humanos, e pela rejeicão da Emenda n° 1, da Comissão de Justica. Em
discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussäo, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.581/97, do Deputado AntOnio
JUlio, que estabelece normas pelas quais são as sociedades declaradas de
utilidade pUblica estadual e dá outras providéncias. A Comissão de
Administracão PUblica opina pela aprovacão do projeto na forma do vencido
em 10 turno. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

3a Parte
0 Sr. Presidente - Esgotadas as matérias em fase de discussão e

persistindo a inexistência de "quorum" para votacão, a Presidência passa
Parte da reunião, destinada a leitura de comunicacOes e a pronunciamentos
de oradores inscritos.

Leitura de ComunicacöeS
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Pienário das comunicacöeS

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Paulo Schettino - falecimento
do Sr. Walter Haddad, ocorrido em Belo Horizonte; Mauri Torres - falecimento
da Sra. Maria Lima Drumond, ocorrido em São Domingos do Prata. Ciente.
Oficie-se.

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

oradores inscritos, a Presidéncia encerra a reunião, desconvocando a
extraordinária marcada para hoje, as 20 horas; convocando os Deputados
para a extraordinária de amanhã, dia 2, as 9 horas, nos termos do edital de
convocacão, e 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.
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ATA DA 15a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DAASSEMBLEIA E DA

COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dez horas do dia dois de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia os Deputados
Cleuber Carneiro, Geraldo Rezende, Francisco Rarnaiho, Elmo Braz e Maria
Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Kemit Kumaira, José Braga,
Sebastião Navarro Vieira e Sebastião Helvécio, 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 trabaihos, apôs o que é a ata da reunião anterior
lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reuniäo tern por
finalidade apreciar os processos de prestaçao de contas da aplicação dos
recursos liberados por esta Casa a tItulo de Subvenção Social, Auxilios para
Despesas de Capital e Transferéncias a MunicIpios, nos termos do art. 3 1 , III,
da Lei n° 11.815, de 24/1/95; da Deliberacão 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 Fiscalizacão Financeira e Orçamentária, que,
verificando as prestacôes de contas, emitem pareceres pela aprovacão dos
processos das seguintes entidades: Acao Social ParOquia Nossa Sra. Gloria,
Associação Alfenense Cultura Lazer, Associação Comun. Amigos
Dou radoquara, Associacao Comun. Bairro Coqueiros, Associaçao Com un.
Bairro Durval Barros, Associação Comun. Bairro Jardim São João,
Associação Comun. Cruzeiro Rio Grande, Associação Comun. Mirante,
Associacao Comun. Pentecostes Mirabela, Associacão Comun. Rural Minas
II, Associacão Comun. São José - Unal, Associação Comun. Seara Luz,
Associacão Comun. Setor Alto Cruz, Associacão Comun. Sucuarana,
Associação Corredores Rua Uberlãndia - Corube, Associacao Desenv. Assist.
Social Educ. Desportivo para Minas, Associação Esportiva Tupinambás,
Associacão Luta Vida Bairro Sombra Manhã, Associacão Moradores Agrovila
Dona Antonina Almeida Neves, Associação Moradores Amigos Bairro Cidade
Cristo Rei, Associaçao Moradores Bairro Matinha - Teófilo Otôni, Associacão
Moradores Bairro Menezes Bandeirantes I e II, Associaçâo Moradores Distrito
Crisóiia, Associação Moradores Pov. Jen. Cor. Perobas Cor. T. P. C. S. P.
Tatu, Associação Pequenos Médios Prod. Rurais Rio Manso Misterioso,
Associaçao Pequenos Produtores Rurais Vila Aparecida, Banda Müsica Lira
Musical Joaquim Antonio Mariano, Caixa Escolar Boa Vista, Caixa Escolar
Colibri, Caixa Escolar Dr. José Mesquita Netto, Caixa Escolar Euzébio Sudre,
Caixa Escolar Inconfidência, Caixa Escolar Juscelino Kubitschek Oliveira,
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Caixa Escolar Luiza Oliveira Faria, Caixa Escolar Manoel Gonçalves
Boaventura, Caixa Escolar Umberto Palmieri, Casa Cultura Turmalina, Casa
Dorn lnácio Loiola, Centro Comun. Rural Nova Alianca, Centro Desenv.
Comun. Municiplo Minas Novas, Clube Saüde Boa Vista, Conselho Desenv.
Comun. Fabião, Conseiho Desenv. Comun. Ilha, Conselho Desenv. Comun.
Piracema, Conseiho Desenv. Tijuco, Conselho Particular Santo Antonio Ssvp
- Venda Nova, Conselho Particular Vicentino São Gonçalo, CorporacãO
Musical Cachoeira Grande, Creche Cornun. Vila Piratininga, Fundação
Assistencial Educacional Dores Indaiá, Grêmio Comun. Alipio Melo, Lar
Cornun. Sagrado Coracão Jesus, Lira Musical Pe. Sérgio Ribeiro Parôquia
Sagrada Familia, Loja MaçOnica Estrela Várzea, NUcIeo Assistencial Central
Santa Barbara TugOrio, Prefeitura Municipal BocaiOva, Prefeitura Municipal
Buritizeiro, Prefeitura Municipal Catuti, Prefeitura Municipal Espinosa,
Prefeitura Municipal Gameleiras, Prefeitura Municipal Goiabeira, Prefeitura
Municipal Prata, Prefeitura Municipal Santa Rita Itueto, Prefeitura Municipal
Simão Pereira, Prefeitura Municipal Taparuba, Prefeitura Municipal
Vespasiano, Prefeitura Municipal Virgem Lapa, Santa Rita Futebol Clube,
SOS Vidas Rio Casca. Submetidos a discussão e votacão, são os pareceres
aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Mesa e da Cornissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária para a
prOxima reunião ordinária, determina que se Iavre a ata e encerra Os

trabalhos.
Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 9 de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Cleuber Carneiro - Francisco

Rarnalho - Elmo Braz - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - AntOnio
Roberto - Pericles Ferreira - Ermano Batista.

ATA DA 16a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAcAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA

As dez horas do dia nove de junho de 1998, comparecem na Sala de
ReuniOes da Mesa da Assernbléia os Deputados Romeu Queiroz, Dilzon
Melo, Cleuber Carneiro, Francisco Ramalho, Elmo Braz, membros da Mesa
da Assembléia; Sebastião Navarro Vieira, José Braga, AntOnio Roberto,
Pericles Ferreira, membros da Cornissão de Fiscalizacão Financeira e
Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista, Corregedor. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, declara abertos os
trabaihos, apOs o que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isto posto, o
Presidente informa que a reunião tern pot finalidade apreciar os processos de
prestação de contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a
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titulo de Subvenção Social, Auxilios para Despesas de Capital e
Transferências a Municipios, nos termos do art. 3°, III, da Lei no 11.815, de
24/1/95, da Deliberação da Mesa no 1.428, e das demais normas vigentes.
Em seguida, os processos são distribuldos aos Deputados Ermano Batista,
Corregedor, Dilzon Melo, relator pela Mesa, e José Braga, relator pela
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentãria, que, verificando as
prestaçOes de contas, emitem pareceres pela aprovação dos processos das
seguintes entidades: Acão Social ParOquias Nanuque, Aliança Nacional
Juventude Minas Gerais, Animação Pastoral Social Meio Rural, Associaçao
Apoio Cornun. Conj. Habitacional Agua Branca, Associaçäo Assist. Social
Francisco Mendes, Associaçäo Benef. Cristã Formoso, Associaçao Benef.
Moradores Bairros Maria Eugénia Brasilia, Associaçâo Beneficente Wilson
Souza, Associação Comun. Bairro Bonfim, Associação Comun. Bairro Santa
Efigénia, Associação Comun. Bairros Jardim Vera Cruz Santa MOnica,
Associação Comun. Central Ritápolis, Associação Comun. Moradores Bairros
Caladinho Baixo A. Norte, Associação Comun. Moradores Cataua,
Associaçao Cornun. Pequenos Prod. Rurais Região Santo Antonio,
Associaçao Comun. Pro-Melhoramerito B. S. M. G. V. Adjacentes, Associação
Comun. PrO-MELHORAMENTO Bairro Jaqueline, Associaçao Cornun. São
Geraldo Baixio, Associaçâo Comuri. São Jerônimo PocOes, Associação
Desenv. Comun. B. Confisco Reg. Metropolitana BH, Associaçao Desenv.
Comun. São José Bugre, Associaçâo Desenv. Rural Assist. Social Baldim,
Associaçâo Lavras Veihas, Associaçao Mineira Paraplégicos, Associaçâo
Moradores Bairro Cascalho Adjacências, Associação Moradores Bairro Vila
Esperança, Associaçao Mulher Prol Comunidade, Associaçao Muiheres Agua
Boa, Associação Pais Amigos Excepcionais - Boa Esperança, Associaçao
Pais Amigos Excepcionais - ltajubá, Associação Pequenos Produtores
Fazenda Saco Rio Preto, Associaçäo Proteção Maternidade lnfância - Rio
Pardo Minas, Associação Sem Casa Brumadinho, Associaçao Unida
Pequenos Produtores Rurais MacaUbas, Associação Unida Santaritense,
Associação Vicenciana Assist. Menor, Banda Aposentado Campo Alegre
Carijós, Caixa Escolar Aluislo Ferreira Souza, Caixa Escolar Escola Municipal
Luiz Gatti, Caixa Escolar lrmão Afonso, Caixa Escolar José Guilherme
Almeida, Caixa Escolar Olinda Corrêa Borges, Caixa Escolar Professora
Terezinha AraUjo, Casa MernOria Vale São Francisco, Centro Alimentação
Saüde Trabalho, Centro Recuperaçao Alcoólatra - Centralina, Conferéncia
São Francisco Assis - Palma, Conselho Comun. Comunidade Vila lndaiá,
Conselho Comun. Serra Ginete, Conseiho Desenv. Melo Viana, Conselho
Desenv. Rio Peixe, Coral Juvenal Alves Vilela, Creche Comun. Menino Jesus
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- Elói Mendes, Dorense Futebol Clube, Federação AssociacOes Comun.
Santos Dumont, Fundação Graciema Alves, Hospital Olynto Almada SSVP
Astolfo Dutra, I nstituto Educacional Jequitinhonha, Liga Esportiva
GimirinenSe, Obras Sociais Paróquia São José Muzambinho, Oficina Escola
Menor Padre Bernardo, Prefeitura Municipal Alfredo Vasconcelos, Prefeitura
Municipal Carmo Mata, Prefeitura Municipal Dom Silvério, Prefeitura Municipal
Luislândia, Prefeitura Municipal Ponto Chique, Prefeitura Municipal Raul
Soares, Prefeitura Municipal Santo AntOnio Jacinto, Prefeitura Municipal São
Domingos Prata, Prefeitura Municipal São Gonçalo Abaeté, Prefeitura
Municipal São João Lagoa, Rotary Club Patos Minas Guaratinga, Serviço
Obras Socials - Lagoa Prata, Social Estrela Esperanca, Sociedade
Guanhanense Cultura Musical. Submetidos a discussäO e votaçao, sãO OS

pareceres aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentareS, convoca os
membros da Mesa e os da Comissão de Fiscalizacäo Financeira e
Orçamentária para a prôxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata
e encerra os trabalhos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 16 de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Cleuber Carneiro - Francisco

Ramatho - Elmo Braz - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - Antonio
Roberto - Pericles Ferreira - Ermano Batista.

ATA DA 17 a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As dez horas do dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Cleuber Carneiro, Francisco Ramalho e Elmo
Braz, membros da Mesa da Assembléia; Sebastião Navarro Vieira, José
Braga, AntOnio Roberto e Pericles Ferreira, membros da ComissãO de
Fiscalização Financeira e Orcamentária, e o Deputado Ermano Batista,
Corregedor. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, declara abertos Os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior
ida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tern por
finalidade apreciar os processos de prestacão de contas da aplicacão dos
recursos liberados por esta Casa a tItulo de SubvencãO Social, AuxIlios para
Despesas de Capital e TransferêflciaS a MunicIpios, nos termos do art. 3 0 , III,

da Lei no 11.815, de 24/1/95; da DeliberacãO da Mesa no 1.428, e das dernais
normas vigentes. Em seguida, Os processos são distribuidoS aos Deputados
Ermano Batista, Corregedor; Dilzon Melo, relator pela Mesa, e José Braga,
relator pela Comissão de Fiscalizacäo Financeira e Orçarnentária, que,
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verificando as prestaçOes de contas, emitem pareceres pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: Açao Comun. Barra Longa, Ação Comun.
Senador Cortes, Associaçao Amparo Criança Idoso, Associaçao Amparo
Doentes Mentais São João Batista, Associação Apolo Deficiente Liberdade,
Associação Bairro Cidade Raul Soares - Vila Aparecida, Associação Benef.
Teixeirense, Associação Berieficência Popular - Inst. Educ. Monsenhor
Rafael, Associação Centro Comun. Infantil, Associaçao Cornun. Amigos
Baependi, Associação Cornun. Bairro Varela, Associaçao Comun. Born
Pastor, Associaçao Comun. Desenv. Esp. Ass. S. Amigos S. S. Paralso,
Associação Comun. Evangelica Cristo Vive, Associaçao Comun. Formosa
Alto Tamarindo, Associaçao Comun. Ipanema, Associaçao Comun.
Moradores Bairro Nossa Sra. Fatima, Associaçao Comun. Moradores Bairro
Vila ClOris, Associaçao Comun. Pequeno Davi, Associaçäo Comun. São
Diogo, Associaçao Comun. São Sebastião Bairro Suzana, Associação
Desenv. Comun. Comunidade Sta. Rita, Associação Desenv. Comun. Conj.
Res. D. Catulina M. Castro, Associação Josias Vieira Bairros Oliveiras Jardim
Eldorado, Associação Moradores Bairro Alvorada - Patos Minas, Associaçao
Moradores Bairro Cidade Nova - Itinga, Associaçao Moradores Bairro Vila
Formosa, Associação Pais Amigos Excepcionais - Abadia Dourados,
Associaçao Pais Amigos Excepcionais - Resende Costa, Associação
Pequenos Med. Prod. Morad. Rur. Corr. Brejaubinha, Associação Pequenos
Proprietários Agua Vermeiha, Associaçao Produtores Rurais Bairro Palha
Veiha, Associaçao Promoção Idoso, Associaçao Unida São Sebastião Boa
Vista, Augusta Respeitável Loja SimbOfica Vigilantes Justiça, Caixa Escolar
Cânego Firmiano, Caixa Escolar Crispim Lopes Pimenta, Caixa Escolar
Lamartine Freitas, Caixa Escolar Leticia Chaves, Caixa Escolar Presidente
João Pinheiro, Caixa Escolar Segismundo Pereira, Casa Apoio Criança
Carente Contagem, Centro Recuperaçao AlcoOlatra - Centralina, Comunidade
Paroquial Timóteo, Creche Menino Jesus Praga - Alvarenga, Creche Vovó
Catarina Freitas, Folia Santos Reis São Sebastião Santa Quitéria, Fundação
Joaquim Antonio Guirnarães, Grupo Salva Vidas, Missão Amor, Movimento
Recuperação Vidas Born Samaritano, Nücleo Assistencial Desenv. Comun.
Amigos Maripá Minas, Nücleo Assistencial Limoeiro, Obras Sociais ParOquia
Santa Cruz, Obras Sociais Paroquia Santo AntOnio, Prefeitura Municipal Born
Despacho, Prefeitura Municipal Botumirim, Prefeitura Municipal Capitão
Eneas, Prefeitura Municipal Claro PoçOes, Prefeitura Municipal ltanhandu,
Prefeitura Municipal João Monlevade, Prefeitura Municipal Nova Serrana,
Prefeitura Municipal Santana Pirapama, Prefeitura Municipal São João
Oriente, Prefeitura Municipal São João ParaIso, Prefeitura Municipal São
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RomãO, Proposta Vida Comunidade, Serrano Esporte Clube, Servico Obras
Sociais - Santa Rita Caldas, Sociedade Educacional Mendonca Silva,
Sociedade RoupeirO Pequeninos, União Moradores Vila Boa Vista.
Submetidos a discussãO e votação, são os pareceres aprovados, cada urn
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlarnentareS, convoca Os membros da Mesa e da Comissão
de FiscalizacàO Financeira e Orçamentária para a próxirna reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assernbléia, 25 de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Cleuber Carneiro - Francisco

Ramalho - Elmo Braz - SebastiãO Navarro Vieira - José Braga - AntOnio
Roberto - Pericles Ferreira - Ermano Batista.

ATA DA 18a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As dez horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e
olto, comparecem na Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia os
Deputados Rorneu Queiroz, Dilzon Melo, Cleuber Carneiro, Francisco
Rarnalho e Elmo Braz, membros da Mesa da Assembléia; Sebastiâo Navarro
Vieira, José Braga, AntOnio Roberto e Pericles Ferreira, membros da
Cornissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentãria, e o DeputadO Ermano
Batista, Corregedor. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Romeu Queiroz, declara abertos os trabalhos, apás o que é a ata da reunião
anterior lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tern
por finalidade apreciar os processos de prestacão de contas da aplicacãO dos
recursos liberados por esta Casa a tItulo de Subvencão Social, Auxilios para
Despesas de Capital e TransferênciaS a MunicIpios, nos termos do art. 

30, III

da Lei no 11 .815, de 24/1/95; da DeliberacãO da Mesa n° 1.428 e das demais
normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuldos aos Deputados
Ermano Batista, Corregedor; Dilzon Melo, relator pela Mesa, e José Braga,
relator pela Comissão de FiscalizaçãO Financeira e Orçamentária, que,
verfficando as prestacOes de contas, emitem pareceres pela aprovacãO dos
processos das seguintes entidades: Ação Evangélica Amparo NecessitadOS
Ipatinga, Ação Social Distrito Santana, Arariba Esporte Clube, AssociacãO
Comun. Amigos lapu, Associacão Comun. Bairro Bern. Mont. II S. Canada
Adjacéncias, Associacão Comun. Bairro CoqueirOs, AssociacãO Comun.
Bairro Gracas - Oliveira, Associacão Cornun. Bairro Landi, Associação
Comun. Baldim, Associacão Comun. Moradores Bairro Cidade Nova,

• Associação Comun. Moradores Vila Boa União, AssOciacãO Comun.
Pequenos Prod. Rurais Amigos Claro PoçOes, AssociacãO Comun. Vermelho



234
Novo - Vermeiho Novo, Associacao Deficientes FIsicos Paracatu, Associação
Desportiva Frigoarnaldo, Associacão Esportiva Agua Branca, Associaçäo
Moradores Bairro Centro Ibial, Associação Moradores Residencial Gramado,
Associaçâo Moradores Trabalhadores Peq. Prod. Piedade Cláudio, Bern-
Estar Menor - Sabinópolis, Caixa Escolar Arnérico Souza Almada, Caixa
Escolar Escola Municipal Professora Rute Braz, Caixa Escolar Frederico
Campos, Caixa Escolar Padre Antonio Vieira, Caixa Escolar Paulo Pelissier,
Centro Comun. Rural Alagadico, Centro Educaçao Promoção Social - Ubá,
Centro Integrado Desenv. Social, Conselho Central Governador Valadares
Ssvp, Conseiho Comun. Menino Jesus Rubelita, Conselho Desenv. Comun.
Furado Grande, Conselho Desenv. Comun. Lagoa Melado, Conselho
Particular Conferencias Vicentinas Carmo Rio Claro, Creche Divino Pai
Eterno, Cruzeirinho Futebol Clube - ltatiaiucu, Esporte Clube São Carlos,
Fundacão Educacional J. Firmo, Fundacao São José Paraiso, Nt:icleo
Assistencial Espirita Maria Cruz, Obra Berço, Prefeitura Municipal Botumirim,
Prefeitura Municipal Conceição Alagoas, Prefeitura Municipal Conceição Mato
Dentro, Prefeitura Municipal Coromandel, Prefeitura Municipal COrrego Born
Jesus, Prefeitura Municipal Guaraciama, Prefeitura Municipal Guarda-Mor,
Prefeitura Municipal Japonvar, Prefeitura Municipal Leopoldina, Prefeitura
Municipal Pequi, Prefeitura Municipal Serrania, Prefeitura Municipal Tocos
Moji, Serviço Obras Sociais - Lambari, Serviço Obras Sociais - Monte Belo,
Sociedade Benef. André Castro, Sociedade Musical União Social. Submetidos
a discussão e votação, 5O Os pareceres aprovados, cada urn por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária para a prOxima reunião ordinária, determina que
se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Cleuber Carneiro - Francisco

Ramalho - Maria Olivia - Kemil Kurnaira - José Braga - Pericles Ferreira -
AntOnio Roberto - Ermano Batista.

TRAM lTAçAo DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.674/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em análise pretende
seja dada a denominação de Afrãnio Augusto Figueiredo ao trecho da
Rodovia MG-307 que liga a BR-251 ao MunicIpio de Grão-Mogol.
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Publicado em 2/4/98, veio o projeto a esta ComissãO para exame preliminar,
em atendirnento ao que dispOe o Regimento Interno.

Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta Comissão
prossegue corn a análise da matéria.

FundamefltacãO
A propoSicão encontra-Se em consOflàflcia corn o determinado no art. 61,

XIV, da Constituicão mineira, que estabelece corno atribuicão desta Casa
legislar, corn a sanção do Governador do Estado, sobre bens de domInlo
püblico.

No tocante a legislacãO infraconstitucioflal que disciplina a maténa, o projeto
está de acordo corn a Lei n° 5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei n° 7.627, de
13/12/79, que estabelece normas para a denominacão de estabelecimento,
instituicão e prôprio pUblico, segundo as quais não deve haver, no mesmo
municIpio, outro bern dessa natureza corn igual denominacâO, devendo a
escoiha desta recair em nome de pessoas falecidas e de notOrias qualidades.

A propásito, segundo informa o DER-MG, o referido trecho, ate esta data,
não possui nome oficial. Assim, considerando que o Sr. Afrânio Augusto
Figueiredo, no exercIciO de suas funçOes, prestou relevantes servicoS ao
Municiplo de Grao-MogOl e é falecido, não existe impedirnentO legal ou
constitucional a denominacãO proposta.

Conclusão
Em face do aduzido, concluirnoS pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.674/98 na forma proposta.
Sala das ComissOeS, 24 de junho de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - AntOnio Julio, relator - Sebastião Costa -

Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.771/98

Comissão do TrabalhO, da Previdência e da Ação Social
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.

A matéria foi objeto de exame preliminar na ComissãO de ConstituicãO e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Por sua vez, cabe a esta CorniSsão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, em conformidade corn o que dispOe o Regimento Interno.

FundamentacãO
A entidade em análise tern por objetivO prornover os principioS da

moralidade, do born governo e da cidadania, o bem-estar da comunidade e a
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difusão do civismo e da cultura.

Para que possa haver a
incontestável, entendemos se
utilidade püblica.

Con clusâo
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.771/98 em sua forma original.
Sala das ComissOes, 10 dejulhode 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO
34/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Sebastiào Navarro Vieira, o Projeto de Lei
Complementar n o 34/98 institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado
de Minas Gerais.

Publicado em 15/5/98, foi o projeto distribuido as Cornissöes de
Constituiçào e Justiça, de Administraçao PUblica e de Fiscalizaçao Financeira
e Orcamentária, para receber parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissäo o exame dos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição, fundamentado nos termos
seguintes.

Fundamentaçao
Ao instituir o Código de Defesa do Contribuinte, a proposição em tela

atende ao comando do art. 18 do Ato das Disposiçaes Constitucionais
Transitórias da Carta mineira, que preconiza a consolidaçäo, em lei, dos
procedimentos administrativos pertinentes a area tributária, destinados a
garantir a efetividade dos direitos do contribuinte.

Nesse passo, a proposta, além de consolidar legislação já existente, arrola,
em vários capitulos, os direitos do contribuinte, os mecanismos para sua
proteção e orientação, disciplinando a administraçao tributária e delineando
práticas a serem consideradas abusivas quando da intervenção do Estado na
exação fiscal.

0 projeto visa, desse modo, a estabelecer os mecanismos de atuaçâo do
agente pUblico, impondo limites embasados, de maneira preponderante, no
capitulo relativo aos direitos e as garantias individuais, de que trata a
Constituiçao da Repüblica.

De inicio, define a proposta o que e contribuinte para os efeitos da lei,

237
equiparando a este o usuário dos serviços prestados pela administracão
póblica, como também as entidades de classe, associacöeS e cooperativas de
contribuinteS, facilitando, assim, a defesa dos interesses da categoria pela via
administrativa e jurisdicional.

A proposicão disciplina o recoihimento do IPVA, que, por anos
consecutivoS, tern gerado transtornos para o contribuinte, bern como
inviabiliza a cobrança de tributos vincutados as contas de consumo dos
serviços medidos, proporcionando, desse modo, uma definicão adequada de
prazos e condutas, em beneficio de toda a populacão mineira, que, em algum
momento, se ye na condição de contribuinte.

O projeto encontra similar no Codigo de Defesa do Consumidor, e a ediçáo
da lei de proteçâo dos contribuintes tornou-se imperativa não apenas por
força do comando constitucional, como também porque o Poder Judicáno,
por diversas oportunidades, decidiu que a relação jurIdica entre contribuinte e
poder püblico não se encontra sob a egide da norma "consumerista".

Vale salientar, nesse particular, a dificuldade do contribuinte tesado pelo
fisco em fazer valer os seus direitos, quer perante a administracâO pCiblica,
quer perante o Poder Judiciário, haja vista os vultosos custos impostos por
uma demanda.

A proposta foi elaborada na forma de lei complementar, urna vez que o rot
de direitos dos contribuintes pode ser avaliado como uma vertente do codigo
tributário estadual, que deve ter a forma de lei complementar, por força do art.
65, § 21, I, da Constituicão mineira.

A mesma Carta e clara ao dispor sobre a possibilidade de instauraçâo do
processo legislativo em matéria de natureza tributária por membro ou
comissão desta Casa Legislativa, inexistindo qualquer vedaçâo no art. 66
pertinente as matérias de iniciativa privativa dos orgãos e das autoridades
nele enumeradas.

Em verdade, ao editar o texto da Carta Estadual, 0 constituinte mineiro, corn
0 intuito de aumentar o leque de prerrogativas deste Poder, nâo inseriu, no rot
de matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, aquetas de
natureza tributária, a exemplo do que ocorreu na esfera federal.

0 projeto deve ser apreciado peta Assembléia Legislativa, a qual compete
disciplinar, mediante proposta de lei, matérias relativas ao sistema tributário
estadual, arrecadacão e distribuicão de rendas, conforme previsto no art. 61,
Ill, da Constituição do Estado.

Entendemos ser pertinente a apresentacâo das Emendas n
o
s 1 e 2, ao final

deste parecer. A primeira pretende dar nova redação ao inciso IV do art. 1 0 do
projeto, para que se ajuste a natureza dos servicos prestados peta

continuidade deste trabalho, de relevância
importante que esta Casa reconheça sua
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administraçao püblica, mencionados de forma genérica, as relaçöes
eminentemente tributárias. Desse modo, passam a ser consideradas
contribuintes, nos termos da lei, além das pessoas inscritas no cadastro do
ICMS e do IPVA, aquelas a quern o Estado fornece urna contraprestação
especIfica e divisivel, mediante o pagamento de taxas.

A segunda emenda, oriunda de sugestäo do nobre colega Deputado Romeu
Queiroz, visa ao aprimoramento do texto quanto aos beneficios fiscais e
incentivos destinados as microempresas já implantadas no Estado.

Condusäo
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar no 34 corn as Emendas n°s
1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N o I
Dé-se a seguinte redacao ao inciso IV do § 1 1 do art. 11:
"Art. 1°- ............................
§ 1°- ..................................
IV - seja usuário dos serviços especificos e divisIveis, prestados pela

administraçäo püblica.".
EMENDA No 2

Acrescente-se ao art. 5 0 o seguinte parágrafo Unico:
"Art. 50.
Parágrafo ünico - Os benefIcios e incentivos fiscais assegurados as

empresas em implantaçäo no Estado seräo estendidos àquelas já existentes,
desde que comprovem a execucâo de projetos para geração de novos
empregos.".

Sala das Comissães, l°de juiho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - AntOnio Jlio, relator - Antonio Genaro- Marcos

Helênio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.675/98

Comissão de Constituiçâo e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei em epIgrafe
torna obrigatorio o oferecimento, pelo Estado, de vacinaçao antigripal a
menores de 12 e maiores de 60 anos.

Publicada em 2/5/98, a proposiçao foi distribulda a esta Comissão para
receber parecer quanto aos seus aspectos ju rid ico-constitucionais e legais,
em conformidade corn o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
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A Constituicão Federal, no seu art. 24, XII, estabelece a competência da
Uniâo, dos Estados e do Distrito Federal para legislar concorrentemente
sobre protecào e defesa da saüde. No âmbito da legislacäo concorrente, a
competência da Uniâo limita-se a estabelecer normas gerais e não exclui a
competéncia suplementar dos Estados, como bern determinam os § 1 1 e 21

desse mesmo artigo.
Ao lado desse dispositivo, destacamos o art. 198, também da Carta Magna,

que prevê a constituiçäo do Sistema (Jnico de SaUde - SUS -' integrado por
uma rede regionalizada e hierarquizada de açOes e serviços püblicos de
saüde. 0 SUS deverá organizar-se de acordo corn as diretrizes
constitucionalmente previstas, entre as quais destaca-se a descentralizacãO,
corn direção Unica em cada esfera de Governo. Quanto a esse aspecto, é
oportuno salientar a vigência da Lei Federal n° 8.080, de 1990, que regula,
em todo o territOrio nacional, as açOes e os serviços de saUde, executados
isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas
naturais ou jurIdicas de direito püblico ou privado.

Nesse ponto e que comparece o Estado para suplementar a norma geral da
União, instituindo o programa de vacinação antigripal para menores de 12 e
malores de 60 anos e convidando todos os municIpios interessados a dele
participarern.

0 projeto em análise mostra-se afinado corn a Lei Federal n° 8.080, de
1990, da qual destacamos o art. 2 1, "caput", que estabelece a saUde corno
direito fundamental do ser humano e dispOe que o Estado deve prover as
condiçOes indispensáveis ao seu pleno exercicio.

A direção estadual do SUS compete prornover a descentraliZacâO, para Os

municipios, dos serviços e das açOes de satide, prestar apoio técnico e
financeiro aos municipios e executar, supletivamente, açOes e servicoS de
saUde. Além disso, e ainda responsabilidade da direção estadual do SUS a
coordenaçäo e, em carãter complementar, a execucâo de açOes e serviços
de vigilância epidemiológica, entendida, no âmbito técnico-legal, como urn
conjunto de açOes que proporcionam 0 conhecimento, a detecção ou a
prevençâo de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes
de saüde individual e coletiva, corn a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevencäo e controle de doencas ou agravos. E esse o caso.

De fato, o projeto tern exatamente o objetivo de prevenir rnudanças nos
fatores determinantes e condicionantes da saüde individual e coletiva por
meio da adoçâo de urn programa de vacinacão antigripal. As faixas etárias
mencionadas no projeto são aquelas em que a defesa orgânica é rnenor. Nas
crianças, por estar o organismo ainda em processo de forrnaçao, e nos

-J
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idosos, em decorréncia do desgaste natural do corpo humano corn o
transcorrer do tempo.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionafjdade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.675/98, conforme proposto.
Sala das ComissOes, 1 1 de julho de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Marcos Helênio -

Antonio Julio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.772/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epIgrafe visa a
dispor sobre a organizacão de entidades representativas dos estudantes de
10 e 20 graus e a dar outras providências.

Publicada em 4/6/98, a proposição vem a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regirnento Interno.

Fundamentação
A instituição e a organização de grêmios estudantis não necessitam de

prévia autorizacão legislativa, porque, segundo o inciso XVIII do art. 50 da
Constituição da Repüblica, são de Iivre iniciativa dos interessados. Corn
efeito, o dispositivo constitucional veda qualquer interferênc,a estatal no
funcionamento das associaçOes privadas. 0 principio da liberdade de
associação está, também, consagrado nos incisos XVII, XIX e XX do art. 15
da Carta Magna, deixando clara a impossibilidade de lei estadual dispor sobre
a organização desses entes, como se pretende.

A esse respeito, cumpre trazer a colação Os ensinamentos do professor
constitucionalista Ceiso Ribeiro Bastos, que, ao cornentar a norma expressa
no art. 5°, XVIII, da Constituição Federal, assinala que "0 direito de
associação é daqueles que podern ser tidos nitidamente como de natureza
negativa: o Estado o satisfaz, não interferindo na formaçao das organizaçOes,
quer para proibi-los, quer para dificultar o seu funcionamento, quer ainda para
determinar a sua dissolução". E prossegue: "A Iiberdade de associação tern
uma de suas expressOes fundamentals no direito de auto-organizaçao... [e]
ficaria seriamente abalada se as estatutos destas entidades ficassem na
dependéncia de uma apreciação administrativa para efeito de aprovação ou
rejeição ou mesmo para fins de inclusão compulsOria de determinadas
cláusulas" (Celso Ribeiro Bastos. "Curso de Direito Constitucional". 15a ed.,
Saraiva, São Paulo.).

Conclusão
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Diante	 do	 exposto,	 conclulmoS 	 pela 	 antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 1.772/98.

Sala das Comissöes, 1 0 de julho de 1998.
HeIy TarqüInio, Presidente - Antonio JUlio, relator - AntOnio Genaro -

SebastiãO Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.790/98

Comissão de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em
epigrafe, publicado no dia 5/6/98, dispOe sobre a revisão dos pianos de
carreira dos servidores dessa Code de Contas e dá outras providênciaS.

Conforme decisão da Presidéncia desta Casa, fundada na norma contida no

§ 20 do art. 173 do Regimento Interno, foram anexados a proposicãO em
referência os Projetos de Lei n

os 1.793/98, do Procurador-Geral de Justica,
publicado no dia 5/6/98, e 1.798/98, do Presidente do Tribunal de Justiça,
publicado no dia 11/6/98.

Nos termos do ad. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
passamos a examinar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e Iegalidade.

FundamentacãO
No dia 416/98, foi promuigada a Emenda a Constituicão n o 19, que modifica

o regime dos servidores e agentes politicos, dispOe sobre principios e normas
da administracâO pUblica, controle de despesaS e finanças pUblicas e dá
outras providéncias. Em razão do principio do parâmetro constitucional, que
impöe a todos as entes federativos o acatamento do modelo de organizacãO
politico-adrninistativa fixado na Constituicão da RepUblica, tern de ser
realizadas as necessárias modificacOes na administracãO estadual. 0 tema
em questão e dos mais compiexos e delicados, envoivendo não so 0

interesse de milhares de servidores, como também a de toda a sociedade.
Assim, as medidas deverão ser tomadas paulatinamente, apás cuidadosos
estudos e amadurecidas discussOeS.

Como primeiro passo, encaminhou-nos a Tribunal de Contas, por seu
Presidente, projeto de lei em que dispOe sobre a revisãO do piano de carreira
dos seus servidores e garante a preservacãO dos seus direitos atualmente
reconhecidos no que se refere a rernUfleracão.

Logo em seguida, a Ministério POblico, por seu Procurador-Geral, e a
Tribunal de Justica, por seu Presidente, apresentaram projetos corn a mesmo
teor.

Coma informam as mensagens que encaminham as proposicOes, estas são
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fruto dos trabalhos que estão sendo empreendidos por urn grupo formado por
representantes dos Poderes Executivo, Legisiativo e Judiciário, do Ministério
Ptblico e do Tribunal de Contas.

Sob o aspecto de constitucionalidade formal, observamos que 0 Projeto de
Lei no 1.790/98 encontra respaldo na norma contida no inciso II do § 3 0 do art.
77 da Carta mineira, a qual outorga ao Tribunal de Contas competência para
submeter a esta Casa projeto de lei relativo aos vencimentos dos servidores
da Secretaria do Tribunal.

Por seu turno, o Projeto de Lei n o 1.793/98 fundamenta-se no § 21 do art.
66, c/c o art. 122, I, da Carta mineira, bern como na Lei Complementar n o 34,
de 12/9/94, art. 2 1, V, e art. 18, VH. De tais dispositivos, depreende-se
claramente a competência do Procurador-Geral de Justiça para a iniciativa do
projeto em questao.

Já a iniciativa do Projeto de Lei n o 1.798/98, do Presidente do Tribunal de
Justica, tern amparo evidente no disposto no art. 66, IV, "b", da Constituição
do Estado.

Quanto ao conteUdo, notamos que as proposiçães sob apreciacão tern em
comum o objetivo de afastar a possibilidade de ocorrência de perda na
remuneraçâo dos servidores em virtude do processo de adequacao as novas
prescricöes da Carta Federal. Nesse aspecto, é inegável que as proposiçöes
estão de acordo corn a orientação fixada no § 1 0 , I, do art. 30 da Carta
Estadual, que dispöe que o poder pübiico estadual deve estar atento a
valorizaçao de seus servidores.

Entretanto, observamos que, a bern da uniformidade de procedirnentos a
ser observada em todos os setores da administracäo estadual nesse
momento de adaptacão as inovacOes da Carta da Reptibiica, devem ser
tomadas providências legislativas idènticas as que estamos examinando em
relação aos servidores dos Poderes Legisiativo e Executivo. Tal medida se
impôe, em face do princlpio da isonomia que rege as relacöes da
administraçao püblica corn os seus servidores. Corn esse entendimento,
propomos, no Substitutivo n o i, apresentado ao final deste parecer, a reuniâo
das proposiçöes em análise em urn ünico texto, abrangendo todos os
servidores do Estado.

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

legalidade do Projeto de Lei n o 1.790/98 na forma do Substitutivo n o 1,
apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO NO 1
Dispöe sobre a revisão dos pianos de carreira dos servidores dos Poderes
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LegislativO, Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do MinistériO
Püblico.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A revisão do piano de carreira dos servidores dos Poderes

LegislativO, Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério
PUblico será efetuada por meio de lei especifica, no prazo de 180 (cento e
oltenta) dias, prorrogável por igual perIodo, uma tnica vez, contado da data
de pubiicacão desta lei.

Art. 21 - Os acréscimos pecuniárioS percebidos pelos servidores a que se
refere o artigo anterior não seräo computados nern acumulados para fins de
concessào de acréscimos ulterioreS, ressalvadas as parcelas adquiridas, na
forma da lei, em caráter definitivo.

Parágrafo ünico - Da aplicacàO do disposto neste artigo não resuttará
aurnento de despesaS para o Estado nem acréscirno, a quaiquer titulo, ou
redução na remuneracäo dos servidoreS.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoeS em contrário.
Sala das Cornissôes, 1 0 de julho de 1998.
Hely Tarqülnio, Presidente - Sebastiäo Navarro Vieira, relator - Antonio JUlio

- Antonio Genaro.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.393/97

Comissão de Direitos Humaflos
RelatôriO

De iniciativa da ComissãO Parlamentar de lnquéritO para, no Prazo de 120
Dias, Apurar Diversas DenUnciaS Que Envolvem o Sistema Penitenciário do
Estado, a proposicâo sob exame dispOe sobre o transporte do preso
provisOrio ou condenado.

corn a Emenda no 1, da ComissãO de Direitos
Aprovada no 1 1 turno, 

Comissão para receber parecer quanto aoHurnanos, retorna a matéria a esta 
mérito, em 21 turno, na forma regimental.

Fundamefltacao

:	
Lima das faihas apontadas pela CPI do sisterna penitenciário foi,

justarnente, a carência de uma norma juridica capaz de definir corn clareza a
responsabilidade pelo transporte do preso provisOrio ou condenado, nos

. casos em que houver necessidade de deslocá-lo do estabelecimento em que
estiver recoihido.

Por falta dessa definicâO de competências, muitas vezes, 0 preso
condenado continua precariamente detido em delegacia ou carceragem, a
espera de remocão, acabando por perder sua vaga na penitenciária onde
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deverá cumprir a pena.

Outra situacao grave é a relacionada corn a assistência médico-hospitalar
aos detentos doentes, que ficam na dependéncia da ajuda informal da Policia
Militar para serem rernovidos para urn hospital.

Consideramos, portanto, oportuna a proposicão, ratificando a opinião já
exarada por nOs no 10 turno. No entanto, tendo em vista que urn grupo de
JuIzes de Direito da Comarca de Belo Horizonte encaminhou a esta
Comissão algurnas propostas para aperfeiçoar o projeto em exame e adequá-
lo as reais condiçôes do Estado, acatarnos tais sugestöes na forma das
Emendas n

o
s 1 a 3.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.393/97 no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno, corn as Emendas n os 1
a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N o 1
D&-se ao "caput" do art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Compete a Secretaria de Estado da Justica o transporte de preso

provisório ou condenado nas hipOteses legais de transferéncia, salda ou
remocão .do estabelecimento penal.".

EMENDA N o 2
Acrescente-se, onde convier, a seguinte artigo:
"Art. .... - 0 preso requisitado judicialmente ao ato processual terá, nas

dependéncias e imediacöes do foro, sua guarda a cargo da Poilcia Militar de
Minas Gerais, sob as ordens da autoridade judicial requisitante.".

EMENDA NO 3
Dê-se ao art. 20 a seguinte redaçao:
"Art. 20 - Esta lei entra em vigor 360 (trezentos e sessenta) dias após a

data de sua publicaçäo.".
Sala das ReuniOes, 1 1 de julho de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo, relator - Tarcisio Henriques - Ivair

Nogueira.
Redacao do Vencido no 1 0 Turno
PROJ ETO DE LEI N O 1.393/97

Dispãe sobre o transporte de preso provisório ou condenado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Compete a Secretaria de Estado da Justiça o transporte de preso

provisôrio ou condenado nas hipôteses legais de transferéncia ou salda do
estabelecimento penal.

Parágrafo Unico - A Policia Militar de Minas Gerais oferecerá escolta ao
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transporte prisional quando a seguranca assim o exigir.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöeS em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.442/97
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposicão em análise dispöe

sobre a obrigatoriedade de a poder p(iblico cornunicar a requisição de forca
policial para reintegracão de posse, nos casos e nas condicôes que
especifica.

Aprovada em 1 0 turno, a proposicão volta agora a esta Comissão para que,
regimental mente, seja elaborado parecer sobre ela e a redacäo do vencido,
que segue anexa.

Fundamentacäo
A proposição em análise visa a instituir mecanismo de controle da

sociedade sobre o trabalho policial nos casos de reintegracão de posse.
Nessas situaçães, e comum o uso de força contra os ocupantes, em geral, Os

excluldos, que, além dos inUmeros e graves problemas que ja enfrentam, são,
na maioria das vezes, desrespeitados.

Os atos policiais previstos para tais casos não se alteram, mas a sua
execução terá a acompanhamento de Orgãos e entidades, que poderão,
dessa maneira, mobilizar-se para preservar as direitos dos que sofrem a
açao, corn a adoção de alternativas que respeitem a dignidade humana.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.442/97 no 21 turno, na forma do vencido em 1 0 turno.
Sala das Comissöes, 10 de juiho de 1998.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Durval Angelo.

Redaçäo do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N o 1.442/97

DispOe sobre a obrigatoriedade de a poder pUblico comunicar a requisicão
de força policial para reintegracão de posse, nos casos e nas condiçôes que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Poder Executivo comunicará, de imediato e antes de sua

execuçao, a requisicão de força policial para reintegracão de posse em areas
Ocupadas corn a finalidade de moradia ou cultivo da terra:

I - ao Prefeito Municipal da localidade;
11 - 6 Câmara Municipal da localidade;
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III - a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa;
IV - ao Conseiho Estadual de Direitos Hurnanos;
V - ao Conseiho Estadual de Defesa Social;
VI - ao Orgão municipal de defesa dos direitos humanos da localidade.
Art. 2° - A comunicaçao de que trata o artigo anterior conterá Os seguintes

dados:
- cornarca, jUIzo e nUmero da açao em que fol determinada a reintegracao,

bern como nome das partes envolvidas;
II - nUmero exato ou aproximado de famulias instaladas na area a ser

desocupada;
Ill - data e hora em que deverá ser realizada a desocupacão;
IV - identificaçao da unidade ou das unidades policiais que atuarão no

auxilio do cum prirnento da ordem judicial.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor em 1' de janeiro de 1999.
Art. 40 - Revoga rn-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.613/98
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
0 projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Gilmar Machado, objetiva tornar

obrigatória a instalaçao de dispositivos de seguranca nas agéncias e nos
postos de serviços bancários do Estado.

A proposiçâo foi aprovada no 1 0 turno, na forma original. Retorna, agora, a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
reginientais.

Fundamentaçâo
A melhoria da segurança nos estabelecirnentos bancários tern sido motivo

de inümeras d i scussaes, nos Ultimos anos, em vista do aumento dos assaltos
a Bancos, que tantos maleficios trazem para a sociedade.

Na dinâmica atual da atividade econômica, tornou-se imprescindIvel para o
cidadão comum a utilização dos serviços prestados pelas agências bancárias,
as quais se dirige corn frequencia, seja para quitar contas, como as de água
ou energia elétrica, seja para movimentar a conta bancária.

A violência atualmente existente na sociedade faz corn que o cidadão fique
mais vulnerável quando se dirige a uma agência bancária. Estando ele e o
prOprio estabelecimento a movimentar dinheiro, tornam-se alvos da ação de
Iarápios.

0 projeto em tela é oportuno exatamente por oferecer seguranca não
apenas ao USUário dos serviços bancários como também ao próprio
estabelecimento, o que nos Ieva a nos rnanifestar favoravelmente a sua
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aprovacãO no 2° turno.
ConsideramoS pertinentes outrosSim, as emendas apresentadaS pelo

prãprio autor, oriundas de sugestöeS colhidas durante a tramitacão da
proposta, as quais passam a fazer parte deste parecer.

ConcluSäo
Em face do exposto, opinamoS pela aprovacãO do Projeto de Lei n° 1.613

no 20 turno, corn as Emendas n°s I a 4, a seguir apresentadas.
EMENDAN°1

Acrescente-Se ao art. 20 o seguinte inciso:
"Art. 20 - ............
V - circuito internO de TV.".

DC--se aos incisos I e IV do art
/Afl - - .
I - porta giratória equipada corn detector de metaiS .................
IV - vidros Iaminados e resistenteS ao impacto de projéteiS de armas de

fogo de grosso calibre nas portas de entrada, rias janelas e nas fachadaS

frontais;".
EMENDA NO 3

DO-se ao art. 1 0 a seguinte redacao
"Art. 1 0 - Ficam as instituicöes bancáriaS e financeiraS obrigadas a instalar

dispositivoS de seguranca em suas agOnciaS e postos de servico situados no
Estado de Minas Gerais.".

EMENDA N O 4
Acrescente-Se onde convier:
"Art. .... - E vedado o exercIcio de qualquer outra atividade no interior da

agenda ao trabalhador incumbido da seguraflca 0 qual deverá trajar colete a

prova de bala nIvel 03, fornecido pela instituicãO baflcária ou financeira.".
Sala das ComissôeS, 2 de julho de 1998.
Ivair Nogueira, Presidente - Marcos HelOnio, relator - Arnaldo Penna.

PARECER SOBRE 0 SUBSTITUTIVO NO 2 A0 PROJ ETO DE LEI N o 547/95

ComissOO de Direitos HumanoS
Relatôrio

A proposicão em epIgrafe tern por objetivO criar o Conselho Estadual do

Idoso.
Publicado em 27/10/95, 0 projeto foi distribuldo

ConstituiçOo e Justiça e de SaUde e AçâO Social,
regimental, deixaram de se manifestar sobre a proposta.

Por força de requerirnento do autor, a Comissâo de

EMENDA N° 2
20 a seguinte redacão:

as Cornissöes de
as quais, no prazo

Direitos e Garantias
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Fundamentals, hoje denominada Comissão de Direitos Humanos, emitiu
parecer sobre a matéria, apresentando o Substitutivo n o 1. A Comissäo de
Fiscalizaçao Financeira e Orçarnentaria opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo no i corn a Emenda n o 1, por ela apresentada.

Em Plenário, o Deputado João Batista de Oliveira apresentou o Substitutjvo
no 2 ac, projeto, cujo mérito nos cabe, agora, analisar nos termos regimentals.

Fundamentação
A convite da Comissão de Direitos Humanos, diversos órgãos pUblicos e

instituiçães voltadas para o atendimento ao idoso estiveram presentes nesta
Casa, em 26/3/98, para debater a criação do Conselho Estadual do Idoso,
nos termos propostos peto projeto de lei em análise.

o Substitutivo no 2, ora em exame, incorpora intmeras sugestöes para
aperfeiçoamento da proposiçâo, apresentadas pelos representantes na
referida reunião.

As principals alteraçoes em relação ao Substitutivo n o 1 são as seguintes:
ampliaçâo da composição do Conseiho, que passa a ter 22 membros;
redução do mandato de 4 para 3 anos; eleição, em foro prOprio, dos
representantes das instituiçoes civis a serem nomeados pelo Governador;
subordinaçao do Conseiho a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, e não a Secretaria de
Estado da Casa Civil, como previa o texto original.

Corn essas aiteraçöes, a estruturação do Conselho Estadual do Idoso
adquiriu contornos mais democráticos e mais nitidos, de tal forma que,
acreditamos, a proposiçào atende aos mandamentos constitucionais que
tratam da matéria, bern como as exigências estabelecidas pela comunidade.

Considerando, no entanto, a necessidade de correçães técnicas,
apresentamos as Emendas n o

s 1 e 2.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Substitutivo no 2 ao Projeto de
Lei no 547/95 corn as Emendas n

o
s 1 e 2, a seguir redigidas, e pela rejeição

do Substitutivo no 1, apresentado pela Cornissão de Direitos Humanos, e da
Emenda no 1 ao Substitutivo no 1, da Comissäo de Fiscalizaçao Financeira e
Orcamentária.

EMENDA NO 2 AO SUBSTITUTIVO NO 2
D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica criado o Conseiho Estadual do Idoso, órgão de composiçao

paritária, deliberativo e controlador das politicas e das açães destinadas ao
idoso no ãmbito do Estado de Minas Gerais, subordinado funcionalmente a
Secretaria de Estado do Trabaiho, da Assistência Social, da Criança e do
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Adolescente.".
EMENDA NO 3 AO SUBSTITUTIVO N O 2

AcresCente-se, ao final do parágrafo ünico do art. 10, a expressão "sem
prejuIzo da sua remuneração".

Sala das Comissães, 10 de juiho de 1998.
Ivair Nogueira, Presidente e relator - João Leite - Durval Angelo - Tarclsio

Henriques.
PARECER SOBRE 0 SUBSTITUTIVO N o 1 AO PROJETO DE LEI NO

1.584/97
Cornissão de SaUde

Relatôrio
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n o 1.584/97

foi examinado inicialmente pela Comissão de Constituiçào e Justica, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A seguir, foi
examinado pela Comissão de Saüde, que opinou por sua aprovação na forma
original.

Posteriormente, em Plenário, foi apresentado pelo próprto autor o
Substitutivo n o 1, que agora é objeto de exame por esta Comissão, nos
termos do art. 188, § 2 1, c/co art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentacão
A natureza e a importância da matéria de que trata o Projeto de Lei no

1.584/97 fazem corn que a proposição seja analisada de forma acurada,
porérn em tempo hábil, para que as medidas propostas sejam implementadas
o mais rapidamente possivel.

Durante a tramitação do projeto, foram ouvidos vários profissionais ligados
a area. Foi, ainda, promovida uma audiência pUblica corn medicos que
trabaiham corn o assunto, quando fol realizada ampla discussão, e foram
apresentadas muitas sugestöes para aperfeiçoar o projeto. Fol cogitada a
possibilidade de se usar uma linguagem rnais técnica e atual. Todas as
opiniöes apresentadas trouxeram novos subsIdios ao trabalho e ensejaram a
elaboraçao de urn substitutivo. A linguagem simples e acessivel a todos foi
mantida, corn o objetivo de se atingir a grande massa da populacão.

Entendemos que o Substitutivo no 1 aperfeicoa o projeto original, ao
incorporar as propostas recebidas.

ConclusãO
Pelo exposto, sornos pela aprovacão do Substitutivo n o i, apresentado em

Plenário, ao Projeto de Lei no 1.584/97.
Sala das Comissães, 2 de julho de 1998.
Jorge Hannas, Presidente e relator- Wilson Pires - Adelmo Carneiro Leão -
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Hely Tarquinio.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.026/96
Corn issão de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.026/96, do Tribunal de Contas, que dispöe sobre a
estrutura da Secretaria do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências , fol aprovado no 2 0 turno, corn as Emendas n°s 1 a 4 ao 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 § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N O 1.026/96
Dispoe sobre a estrutura da Secretaria do Quadro de Pessoal dos Serviços

Auxiliares do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 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 padröes contidos nas letras "a", "b' e "c" do Anexo I da Lei n o 11.816, de 26
dejaneirode 1995.

§ 1°- Os indices contidos na letra "d" e o valor contido na letra "e" do Anexo
I da Lei n o 11.816, de 26 de janeiro de 1995, passam a ser os constantes nas
letras "d" e "e" do Anexo IV desta lei.

§ 21 - Nos Indices contidos na letra "d" do Anexo IV desta lei está incluldo o
excedente de 2 (dois) pontos da gratificaçao especial criada pelo art. 2 0 da Lei
n o 9.404, de 11 de maio de 1987, modificada pela alinea "c" do § 10 do art. 10
da Lei no 11.816, de 26 de janeiro de 1995;

§ 31 - No valor contido na letra "e" do Anexo IV desta lei estâo incluldos:
- os reajustes salarials quadrimestrais e as antecipaçoes bimestrais

concedidos aos servidores do Tribunal de Contas, nos termos do § 1 0 do art.
4° da Lei no 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;
Ill - o excedente de 5 (cinco) pontos da gratificação a que se refere o art. 60

da Lei n° 11.349, de 17 de dezembro de 1993, ficando o restante sujeito as
condiçoes de percepçâo vigentes na data de publicaçao desta lei.

§ 40 - A remuneraçâo do servidor permanecerá inafterada corn as
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incorporacöeS previstas nos § 10 e 20 deste artigo.

§ 50 A Iotaçâo dos cargos a que se refere o Anexo I desta lei será
estabelecida por resolução do Tribunal de Contas.

Art. 20 - 0 Anexo II da Lei no 11.816, de 26 de janeiro de 1995, passa a
vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 30 - 0 ingresso na carreira do Tribunal de Contas dar-se-á no nivel e no
padrâo inicial dos cargos, mediante prévia aprovacäo em concurso pUblico de
provas ou de provas e titulos.

Art. 41 - 0 desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por progressão
e promocão, cumpridas as exigências legais e aquelas estabelecidas em
resolucão do Tribunal de Contas.

Art. 50 - Progressão 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 exercicio no Tribunal de Contas, condicionada a avaliaçâo de
desempenho no cumprimento das atribuiçOes do cargo.

§ 1 0 - Para obter a primeira progressão, o servidor nomeado a partir da data
desta lei deverá ter cumprido o perlodo de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias
de efetivo exercicio no Tribunal de Contas.

§ 21 - 0 servidor integrante do Quadro de Pessoal dos Servicos Auxiliares
da Secretaria do Tribunal de Contas aprovado em concurso püblico para
cargo de nivel de escolaridade superior ao que ocupa terá o tempo de efetivo
exercicio prestado no Tribunal de Contas contado para a obtencão de
progressão na nova carreira, Ilmitado o aproveitamento a obtenção, pelo
servidor, de um padrão de vencimento compativel com o padrão de
vencimento de seu cargo anterior.

§ 31 - A progressão de que trata este artigo obedecerá aos critérios
estabelecidos em resolucão do Tribunal de Contas.

Art. 61 - Promoção é a passagem do servidor estável ao nivel
imediatarnente superior àquele em que se encontra posicionado, dentro da
mesma carreira, e está condicionada a existência de vaga.

Parágrafo ünico - A implantacão do novo sistema de promocão dar-se-à por
resolução do Tribunal de Contas.

Art. 70 - A cada 3 (trés) anos de efetivo exercIcio no Tribunal de Contas, o
servidor estável ocupante de cargo de provimento efetivo adquire o direito de
compor a lista para prornoçäo na carreira, ficando sua classificacão sujeita ao
implemento dos requisitos de eficiência e capacitacäo profissional que
demonstrem a evoluçäo profissional do servidor, conforme os critérios
estabelecidos em resolução do Tribunal de Contas.

Art. 80 - 0 servidor estável ocupante de cargo de provimento efetivo
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pertencente ao grupo de nivel superior de escolaridade que comprovar a
conclusäo de curso de pós-graduaçäo ou de especializaçäo reconhecido pelo
Ministério da Educação, de acordo corn as normas legais pertinentes, nas
areas correspondentes as atividades do Tribunal de Contas, fará jus a
promoção de nIvel na carreira, nos termos de resolução, desde que detenha
padrão compativel corn os do nIvel subsequente.

§ 10 - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo ao servidor estável
ocupante de cargo de provimento efetivo de Medico, código TC-NS-09, que
comprovar a conclusão de curso de residência rnédica reconhecido pelo
Ministério da Educação ou registrado no Conselho Regional de Med icina.

§ 21 - Se a servidor não preencher as candiçôes para a promoção previstas
na parte final do 'caput" deste artigo, seu direito ficará assegurado a partir do
momenta em que o beneficio puder ser concedido.

§ 3° - 0 benefIcio previsto no "caput' deste artigo será concedido uma ünica
vez para a mudança de nIvel e, havenda vaga, permitirá acesso automático
ao nivel VIII da carreira, desde que completado a nivel VII, nos termos de
resolução do Tribunal de Contas.

Art. 90 - Ao servidor beneflciado pelo disposto no art. 10 da Lei n° 10.858,
de 5 de agosto de 1992, nao se aplica a previsto no art. 8 0 desta lei, ficando-
Ihe, porém, assegurado a acesso automático ao nIvel VIII da carreira, desde
que completado a nivel VII.

Parágrafo Unico - 0 servidor que comprovar, ate a data de publicacão desta
lei, a conclusão de urn dos cursos mencionados no art. 8 0 terá preservado a
direito ao benefIcio previsto no art. 10 da Lei n o 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 progressão e que, par esse ou outro motivo,
encontra-se deslocado em relação ao nivel de sua carreira, conforme previsto
no Anexo II desta lei, nâo terá a seu padräo de vencimento considerado para
fins de implantaçâo do novo sistema de promoçâo criado por esta lei.

§ 10 - 0 servidor de que trata a "caput" deste artigo permanecerá em quadra
paralelo temporário ate que preencha as condiçöes para se enquadrar no
nivel adequado da carreira, de acordo corn seu padrao de vencimento,
podendo concorrer a promoção, observado a disposta no art. 7 0 desta lei.

§ 2° - A progressao do servidor a que se refere a caput" deste artiga voltará
a ocorrer apOs cada perlodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de
efetivo exercicio no Tribunal de Contas, iniciando-se a contagem a partir do
mornento em que a serviclor deixar de figurar no quadra paralelo ternparária,
observadas as disposiçoes desta lei e a estabelecida em resoluçaa.
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§ 30 - 0 quadra paralelo temparáriO de que trata a § 1° deste artiga será
definida em resalucäo do Tribunal de Cantas.

Art. 11 - Passam a ter a denominacãa de Diretor Adjunto, código TC-DAS-
03, sImbola TCS-2, mantidos as simbalos de vencimento originals:

I - 3 (trés) cargos de Diretar Adjunto da Secretaria-Geral, codigo TC-DAS-
03, sImbolo TCS-2;

II -4 (quatro) cargos de Diretor II, cOdigo TC-DAS-04, simbola TCS-2.

§ 1 1 - Passa a ter a denominacâo de Diretor Tesaureira, codiga TC-DAS-04,
simbolo TCS-2, 1 (urn) cargo de Diretor II, código TC-DAS-04, simbolo TCS-
2.

§ 21 - Passam a ter a denaminacão de Auxiliar de Controle Externo as
cargos de Auxiliar Instrutiva, mantidas as slmbolos de vencimenta vigentes na
data desta lei.

Art. 12- A carreira de Técnica de Contrale Externa, códiga TC-NS-01, fica
desmembrada em 4 (quatra) classes, segundo a area de formaçâa
profissional dos ocupanteS desses cargos, mantidas as atuais simboloS de
vencimento, ficando estruturada da seguinte forma:

I - 165 (centa e sessenta e cinca) cargos de Técnico de Contrale Externo I,
codigo TC-NS-02, providas par servidores bacharéis em Direito;

II - 137 (cento e trinta e sete) cargos de Técnico de Controle Externa II,
codiga TC-NS-03, providas par servidores graduadas em Administracâo de
Empresas;

III - 53 (cinquenta e trés) cargos de Técnica de Controle Externo III, codigo
TC-NS-04, pravidas par servidores graduados em Ciências EcanOmicaS;

IV - 69 (sessenta e nave) cargos de Técnico de Cantrole Externo IV, codiga
TC-NS-05, providos par servidores graduadas em Engenharia e par
servidores anteriormente readaptadas no cargo de Técnica de Controle
Externa, nos termos da lei.

Art. 13 - Na Quadra Especifico de Pravimento Efetiva, constante no item II
do Anexa I da Lei n° 10.858, de 5 de agosto de 1992, na forma do Anexa I
desta lei, serãa transformados corn a vacânCia

I - em cargos de Engenheiro-Perito, cadiga TC-NS-1 1, 20 (vinte) cargos de
Assistente de Controle Externo III, codigo TC-SG-02;

II - em 196 (cento e naventa e seis) cargos de Técnico de Contrale Externa
I, codiga TC-NS-02, 87 (oitenta e sete) cargos de Técnico de Contrale
Externa II, códiga TC-NS-03, 3 (trés) cargos de Técnico de Controle Externo
III, cOdigo TC-NS-04, 69 (sessenta e nave) cargas de Técnico de Cantrale

. Externa IV, codiga TC-NS-05, e 16 (dezesseiS) cargos de Assistente Técnica
de Contrale Externa, codiga TC-SG-01, ainda nãa extintas nos termas do
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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, cádigo TC-SG-02.

Art. 14 - No Quadro EspecIico de Provimento em Comissão, constante no
item I do Anexo I da Lei no 10.858, de 5 de agosto de 1992, ficam
transformados em cargos de Coordenador de Area, código TC-CS-01,
sImbolo TC-S3, 2 (dois) cargos de Supervisor V, código TC-CH-01, lotados na
Supervisão de Material e na Supervisão de Serviços Gerais.

Art. 15 - Os cargos a seguir relacionados passam a ter Os seguintes
cOdigos, mantidos Os sImbolos de vencirnento originals:

- Agente de Transporte e Vigilãncia: código TC-PG-01;
II - Inspetor de Controle Externo: código TC-NS-01;
Ill - Redator de Acãrdão e Correspondência: codigo TC-NS-06;
IV - TaquIgrafo-Redator: côdigo TC-NS-07;
V - Técnico de Documentação: cOdigo TC-NS-08;
VI - Medico: cOdigo TC-NS-09;
VII - Engenheiro-Perito: código TC-NS-1 1.
Art. 16- Ficam criados, no Quadro EspecIfico de Provirnento em Comissào,

constante no item I do Anexo I desta lei:
- 1 (urn) cargo de Diretor de Informática, código TC-DAS-09, 1 (urn) cargo

de Diretor da Escola de Contas, código TC-DAS-10, ambos corn sImbolo de
vencimerito TCS-1, e 3 (trës) cargos de Diretor Adjunto de Inforrnática, codigo
TC-DAS-1 1, corn sImbolo de vencimento TCS-2, todos de recrutamento
amplo;

II - 1 (urn) cargo de Coordenador de Segurança, cOdigo TC-CS-02, simbolo
de vencimento TCS-3, pertencente ao Grupo de Chefia Superior, de
recrutamento arnplo.

Art. 17 - Os cargos dos grupos de Direção e Assessorarnento Superior e de
Chefla Superior são privativos de graduados ern nIvel superior de
escolaridade.

Parágrafo ünico - Não será exigido o nivel de escolaridade previsto no
"caput" deste artigo dos servidores que estejam ocupando Os cargos
mencionados na data de publicação desta lei e que neles tenham sido
providos em data anterior.

Art. 18 - Ficam extintos 10 (dez) cargos de Assistente de Redator, cOdigo
TC-SG-05, 3 (trés) cargos de Agente de Telefonia, cOdigo TC-CS-08, 3 (trés)
cargos de Assistente de Serviço Medico- .OdontolOgico, cOdigo TC-SG-03, e 7
(sete) cargos de Taquigrafo-Redator, cOdigo TC-NS-07.

Parágrafo ünico - Ficam extintos, corn a vacância, 117 (cento e dezessete)
cargos de Assistente Técnico-Redator, codigo TC-SG-04, 2 (dois) cargos de
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Agente de Telefonia, côdigo TC-SG-08, 2 (dois) cargos de Assistente de
Servico Medico-OdOntológico, 9 (nove) cargos de TaquIgrafo-Redator, codigo
TC-NS-07, constantes no Quadro Especifico de Provimento Efetivo, no item II
do Anexo I desta lei, e 129 (cento e vinte e nove) cargos do Quadro Especial,
constanteS no Anexo Ill desta lei.

Art. 19 - Ao servidor do Estado abrangido pela Lei n° 10.470, de 15 de abril
de 1991, que tenha sido colocado a disposicão no ano em que se deu a
absorcão determinada por aquela lei e que detenha a condição de efetivo,
inclusive a obtida nos terrnos do inciso I do art. 70 da Lei n° 10.254, de 20 de
julho de 1990, flea assegurado posicionarnento ern carreira dos Servicos
Auxiliares do Tribunal de Contas ou do órgão da adrninistracãO püblica
estadual em que preste servicos por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, na
forma de regulamento prôprio, observado o disposto na Lei n° 10.254 de 20
dejulhode 1990.

Art. 20 - As despesas corn a execucão do disposto nesta lei correrão por
conta dos créditos orcamentárioS consignados ao Tribunal de Contas.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 22 - Revogam-Se as disposicöes em contrário, especialrnente o

parágrafo ünico do art. 2 1 e o art. 40 da Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de
1995, a art. 21 da Lei n° 11.349, de 17 de dezembro de 1993, e a art. 14 da
Lei n° 10.858, de 5 de agosto de 1992.

Sala das Comissöes, 24 de junho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AlIton ViIeta, relator - LeonIdio Bouças.

Anexo I
* - 0 Quadra Especifico de Provimento em Comissão fol publicado na ediçào
do "Diário do Legislativo" de 317/98Anexo II

(a que se refere a art. 2 0 da Lei no,
dedede 1998
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Anexo Ill
* - 0 Quadro Especial de Pessoal foi publicado na edição do "Diana do
LegislativO" de 3/7/98.

Anexo IV
(a que se refere o art. 1 1 da Lei n°, de de de 1998)

- 	 Tabela de Vencimentos
TCS-1 - Diretor-Geral 	 14,9824

d	 TCS-1 	 14,3184
TCS-2 	 10,0983
TCS-3 	 7,2445

el	 TCP-1 	 R$ 364,88
- 	 PARECER SOBRE A EMENDA N O 1 E 0 SUBSTITUTIVO N O 1 AO

PROJETO DE LEI NO 1.120/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçarnentária

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em epigrafe

dispãe sabre a renegociacãO da dIvida dos municipios para corn o Instituto de
Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

Foram anexados ao projeto de lei em cornento, por guardarem semelhanca
entre Si, OS Projetos de Lei n°s 1.171/97, do Deputado Anderson Adauto,
1.175/97, do Deputado Dimas Rodrigues, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.

A proposicão foi distribuida inicialmente a Comissão de Constituicâo e
Justiça, que nao se manifestou no prazo regimental. Atendendo a
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requerimento do autor, a matéria foi remetida pela Presidência desta Casa a
Comissão de SaUde, que emitiu parecer pela sua aprovacão.

A seguir, a projeto foi enviado a Comissäo de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Esgotado a prazo para apreciação, foi incluldo na ordem do dia
em Plenário, a requerimento do Deputado Ajalmar Silva.

No Plenánio foram apresentados a Substitutivo n.° 1 e a Emenda n.° 1, que
vém a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
As dificuldades financeiras por que tern passado a administração pUblica

são do conhecimento de todos nôs.
Grande parte das Prefeituras, pressionadas pela falta de recursos, as vezes

insuficientes ate mesmo para a pagamento das despesas de pessoal,
tornaram-se inadimplentes corn seus credores. E dentro desse quadro que se
coloca a matéria em discussão.

De acordo corn a relatório final da CPI criada para investigar a falta de
repasses de recursos do Tesouro Estadual ao IPSEMG, essa autarquia tern
convênio firmado corn 511 muriicIpios. Corn a assinatura do convènio, 0

municIpio passa a recoiher ao IPSEMG contribuiçöes previdenciánias, e seus
servidores passarn a usufruir dos benefIcios oferecidos pelo Instituto. De
acordo corn a referido relatOrio, dos 511 rnunicIpios conveniados somente 155
mantém seus pagarnentos em dia, enquanto as 70% restantes estão em
atraso. E, apesar dos atrasos, a IPSEMG continua prestando os serviços aos
servidores municipais e seus dependerites, sornente caricelando a convênio
após 12 meses de inadimpléncia.

Esse cancelamento gera sérios prablemas para as beneficiários, apesar de
não serern eles os respansáveis pelo recoihirnento.

Ainda de acordo corn a CPI, a dIvida do Estado para corn a IPSEMG
ultrapassa a casa dos R$800.000.000,00.

Diante dessa situacão, destaca-se a irnportância do projeto de lei em
anatise, que visa a autonizar a IPSEMG a renegociar corn Os municIpias as
dividas decorrentes do atraso no recothirnento das contnibuicöes
previdencjarias. Essa rnedida vem ao encontro dos anseios das
municipalidades, que querem regulanizar a situaçãa e manter as convênios,
bern coma do próprio IPSEMG, que passara a receber, ainda que
Parceladamente, créditos cuja liquidacão, na atual canjuntura, e bastante
duvidosa

Corn a abjetivo de aprimorar a prajeto em alguns aspectos técnicos,
estamos apresentando a Substitutivo n.° 2. Apnoveitamos na sua redação as
ldeias contidas no Substitutivo ti. 0 1 e na Ernenda fl.0 1.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n o 1.120/97no 10 turno, na forma do Substitutivo n.° 2, a seguir redigido, ficando

prejudicados o Substitutivo fl.0 1 e a Emenda n.° 1.
SUBSTITUTIVO N.° 2

Dispae sobre a renegociação da dIvida dos municipios e do Estado corn o
IflStjtj0 de Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Instituto de Previdêncja dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG - autorizado a renegociar corn os Orgãos da adrninistraçao
direta e as entidades da admirüstraçäo indireta do Estado, bern como corn Os
órgaos da adrninistração direta e as entidades da administraçao indireta dos
municipios conveniados as dividas decorrentes de atraso no recoihimento
das contribuiçOes previdencjárjas e das cOnsignaçoes facu Itativas.

Art. 20 - 0 saldo devedor poderá ser pago em ate 180 (cento e oitenta
parcelas mensais, iguais e consecutivas, de acordo corn o quadro constante
no Anexo I, atualizadas corn base na variação da Unidade Fiscal de
Referéncia -U FIR - e corn juros de 6% (seis por cento) ao ano.

§ 10 - A divida do Estado acurnulada ate a data de publicaçäo desta lei
pOderá ser parcelada ern ate 360 (trezentos e sessenta ) meses.

§ 2° - Para o cálculo do saldo devedor,de que tratam o "caput" deste artigo
e 0 parágrafo anterior, as contribuiçoes em atraso serâo acrescidas da rnulta
estabelecida no Anexo II desta lei.

§30 - Os Orgäos e as entidades estaduals e rnunicipais que possuern
parcelamento em curso poderäo ter os seus débitos reparcelados nos terrnos
desta lei, aproveitando-se o rnontante pago a maior em decorrOncia da
dlferenca do percentual da multa aplicada.

Art. 30 - Compete ao IPSEMG estabelecer corn cada devedor as condiçöes
das partes, obedecido o disposto nesta lei.

§ 1° - 0 acordo firmado nos termos desta lei conterá cláusula em que o
rnunicipio autorize, quando houver atraso superior a 60 (sessenta) dias no
cumprimento das obrigaçoes previdencjárias correntes ou de prestaçöes do
acordo de parcelamento a retenção da sua quota-parte no ICMS para
pagamento do débito respectivo e o repasse do valor a autarquia
prevjdenciária

§21 - 0 repasse, pela Secretaria de Estado da Fazenda, deverá ser
efetuado por ocasião da primeira transferência que ocorrer apOs a
comunjcacao do IPSEMG ao Secretário da Fazenda, sob pena de
responsabilidade deste.
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Art. 40 - 0 atraso no pagamento das parcelas ou da contribuiçao mensal por

mais de 4 (quatro) meses, consecutivos ou nao, acarretará o cancelamento
do parcelamento e do convênio de filiacao previdenciária e a inscriçâo do
débito em divida ativa.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 61 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

Anexo I
(a que se refere o art. da Lei n°, de de de 1998.)

Saldo Devedor Nümero de
(em R$) 	 Parcelas

	

Ate 40.000,00 	 Ate 50
De 40.000,0 1 a Ate 70

80.000,00
De 80.000,0 1 a Ate 90

120.000,00

	

De 120.000,01 	 Ate 110
a 160.000,00

	

De 160.000,01 	 Ate 130
a 200.000,00

De 200.000,01 Ate 150
a 240.000,00

De 240.000,01 Ate 170
a 280.000,00

Acimade 	 Ate 180
280.000,01 

Anexo II
e se refere o art. da Lei n°, de de de 1998.)

Saldo Devedor Multa
(em R$)

Ate 100.000,00 1,0%
De 100.000,01 1,5%
a 200.000,00

Acima de 	 2,0%
200.000,01

Sala das ComissOes, 2 de juiho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastiâo Navarro Vieira, relator - Antonio

Roberto - Marcos Helênio.
DESIGNAçA0 DE COMISSOES
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- 0 Sr. Presidente designou, em 2/7/98, as seguintes Comissöes:
Comissão Especial para Emitir Parecer sabre a Veto Total a Proposiçäo de

Lei no 13.746: pelo PSDB: efetivo - Deputado José Maria Barros; suplente -
Deputado Ermano Batista; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro
Vieira; suplente - Deputado Wilson Pires; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Antonio Andrade; suplente - Deputado Antonio Roberto; pela PDT: efetivo -
Deputado José Braga; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PT: efetivo -
Deputado Marcos Helênio; suplente - Deputada Maria José Haueisen.
(Designo. A Area de Apoio as Comissöes.)

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Veto Parcial a Proposição
de Lei no 13.758: pelo PSDB: efetivo - Deputado Ajalmar Silva; suplente -
Deputado José Militào; pelo PFL: efetivo - Deputado Geraldo Santanna;
suplente - Deputado Rêmolo Aloise; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antonio
JUlio; suplente - Deputado AntOnio Andrade; pelo PDT: efetivo - Deputado
Ivair Nogueira; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PPB: efetivo -
Deputado Sebastião Helvécia; suplente - Deputado Alberta Pinto Coelho.
(Designo. A Area de Apoio as ComissOes.)
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BELO HORIZONTE, SABADO, 4 DE JULHO DE 1998

ATAS

ATA DA 389a REUNIAO ORDINARIA, EM 217/98
Presidéncia dos Deputadas Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimenta - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentacäa de PrapasicOes: Projetos de Lei
nos 1.836 e 1.837/98 - Requerimento do Deputado Anderson Adauto -
CamunicacOeS: ComunicacOeS das CamissOes de Direitos Humanos e de
Educaçäo e dos Deputadas Tarcisia Henriques, AntOnio Roberto e Mauri
Torres - Registra de presenca - 21 Parte (Ordem do Dia): 1a Ease: Abertura de
lnscriçOes - Designacão de ComissOes: Camissöes Especiais para emitirem
pareceres sabre as vetas as ProposicOes de Lei n

os 13.758 e 13.746 - Leitura
de ComunicacOes - Despacho de RequerimentOs RequerimentO do Deputado
Anderson Adauta; deferimento - Discussão e Vatação de ParecereS: Parecer
de Redação Final do Projeta de Lei no 1.733/98; questãa de ordem; leitura do
parecer; discursos dos Deputados Raul Lima Neto e Anderson Adauto;
encerramento da discussäo; aprovacãa; verificacão de votaçâO; nexisténcia
de "quorum" para vataçãa; anulacâo da vatação; chamada para recompoSicàO
do nUmero regimental; existência de "quorum" para vatacão; renovacão da
vataçâo do parecer; apravacãa; verificaçãa de vataçäo; inexisténCia de
"quorum" para vataçâa; anulação da votaçäa; chamada para recompasicàO de
"quorum"; existência de nUmero regimental para votaçãO; renOVacãO da
vatação do parecer; apravacào; verificaçãa de votação; existência de
"quorum" para discussão; anulacão da votaçäo - 2a Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão de Propasicöes: Discussäo, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei no 1.423/97; discursa do Deputada Anderson Adauto; questáo de
ardem - Encerramento.

Comparecimenta
- Comparecem as Deputadas:
Romeu Queiraz - Cleuber Carneira - Francisco Ramalha - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gancalves - Maria Olivia - Agostinho PatrUs -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberta Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - Ambrosia
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio JUlio - Antonio Roberto -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Ermano Batista - Geraldo Nascimenta - Geralda Santanna - Hely Tarquinia -
Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - lvair Nogueira - Joãa Batista de Oliveira - Joäo
Leite - Jorge Hannas - José Banifácio - José Braga - José Henrique - José
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Maria Barros - José Militão - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco
Regis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaido Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvéclo - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio
Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Rarnalho) - As 14hl5rnin, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero 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. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Parte

i a Ease (Expediente)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6ria, nas funcöes de 2°- Secretário,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sern restricoes.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposicöes

O Sr. Presidente - Não havendo corresporidéncia a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçöes e a conceder a paiavra aos oradores inscritos para 0
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposicoes:
PROJETO DE LEI N O 1.836/98

Dispôe sobre a distribuição da Quota Estadual do Salário-Educacäo entre 0
Estado e os municipios.

Art. 1° - A Quota Estadual do Salário-Educacão, de que trata o art. 15,
parágrafo 1 1, inciso II, da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezernbro de 1996,
será distribuIda entre o Estado e os municipios na forma estabelecida nesta
lei.

Art. 20 - A distribuição a que se refere o artigo anterior far-se-6
proporcionairnente ao nUrnero de alunos matricutados de 1a a 8a série do
ensino fundamental regular e supletivo nas redes püblicas estadual e
municipais.

Parágrafo Unico - Os dados das matrIculas serão os do censo educacional
anual realizado por Orgão püblico federal.

Art. 3° - Para habilitar-se ao recebimento das parcelas do salário-educação,
o municipio deverá comprovar, junto a Secretaria de Estado da Educação:

- a aprovação, pelo Conseiho Municipal de Educacão, por meio de parecer
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circunstanciado, de Piano de Aplicacão e Relatório Fisico-Financeiro relativo
ao ano anterior;

II - o cumprimento do disposto no art. 212 da ConstituicãO Federal;
Ill - a existência e regular funcionamento de piano de carreira e do

Conseiho Municipal de Educação, criados por lei;
IV - a existência de piano municipal de educacão, de duracão piurianual,

aprovado peio Conseiho Municipal de Educação.
§ 1 0 - 0 não-cumprimeflto das disposicöes coritidas neste artigo implicará

na suspensão do repasse dos recursos destinados ao municIpio.

§ 21 - 0 prazo para a habilitação prevista neste artigo é ate 31 de marco,
vigorando para o mesmo ano.

Art. 41 - Os recursos da Quota Estadual do Saiario-Educacão serão
aplicados em programas, projetos e açôes do ensino fundamental, regular e
supletivo, destinando-se exclusivamente:

I - a construcão, a ampliação, a conservacão e a reforma de escolas e a
aquisição e a manutencão de equiparnentos escolares;

II - ao aperIeicoarnento dos profissionais do ensino;
III - a aquisição de material didático-escolar para uso dos alunos, dos

professores e das escolas;
IV - a levantamentos estatIsticos, estudos e pesquisas visando a

qualificação e a expansão do ensino, e
V - a impressão de material didatico-pedagógicO.
Art. 51 - As parcelas destinadas aos municipios serão creditadas mensal e

automaticarnente em contas especIficas em favor dos municipios, a medida
que Os recursos forem transferidos pela União.

Art. 61' - Os recursos da Quota Estadual do Salario-Educacão previstos para
Os municipios integrarão os orçarnentos municipaiS.

Parágrafo ünico - As receitas e as despesas referentes ao salario-educacão
serão analisadas no relatório de balanco anual do Estado e dos municipios,
corn quadros dernonstrativoS especIficos, indicando saldos de exercicios
anteriores, ingressos e apiicacöes, bern como resultados finals e suas
prováveis e futuras destinaçöeS.

Art. 71 - As disponibilidades financeiraS dos recursos do salario-educacão
deverão ser aplicados em instituicão financeira oficial.

Parágrafo Unico - As receitas obtidas por melo das aplicaçöes financeiras
serão destinadas exctusivamente ao ensino fundamental regular e supletivo.

Art. 81 - A utilização indevida dos recursos do salario-educacão irnplicarà a
suspensâo dos repasses, sem prejuizo das demais cominacães legais.

Paragrafo Unico - Para habilitar-se novarnente ao repasse dos recursos do
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salário-educaçao o municIpio deverá comprovar junta a Secretaria de Estado
da Educaçao a restituição do valor utilizado indevidamente, atualizado
monetariamente, acrescido de juros legais.

Art. 90 - Os recursos nao repassados aos municIpios, par força do que
dispoem a § 1 11 do art. 30 e a artigo anterior, serão redistribuldos conforme o
critério estabelecido nesta lei.

Art. 10 - A Secretaria de Estado da Educaçâo compete:
- divulgar, anualmente, a estimativa dos valores a serem repassados aos

municipios coma base para a elaboraçao do orçamento municipal;
II - publicar, bimestralmente, as valores do repasse destinado a cada

municIpio;
Ill - comunicar aos municipios inadimplentes e aos respectivos Conselhos

Municipais de Educaçao a cessação dos repasses de recursos, quando for a
caso, e enviar reiaçäo destas a Assembléia Legislativa do Estado para
conhecimento.

Art. 11 - No primeiro ano de execução desta lei as municIpios estarâo
dispensados de comprovar as requisitos referentes aos incisos I, ill e IV do
art. 3°.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor a partir de 1 1 dejaneiro de 1998.
Art. 13 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 1° de juiho de 1998.
Anivaldo Coelho
Justificaçào: 0 salário-educaçao, contribuição social prevista no art. 212, §

50, da Constituiçao Federal, é uma fonte adicional de financiamento do ensina
fundamental pCiblico.

Do montante de recursos, 1/3 é destinado ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE - Quota Federal -, 2/3, observada a
arrecadação realizada em cada Estado e no Distrito Federal, são creditados
mensal e automaticamente em favor das Secretarias de Educaçâo dos
Estados e do Distrito Federal - Quota Estadual.

A redistribuiçao da Quota Estadual do Salário-Educaçao aos municIpios tem
sido feita, ao longo dos anos, de forma assistemática e sern critérios
estabelecidos, par meio da celebraçao de convênios. E, certarnente, corn a
intuito de corrigir tais situaçöes que a Medida ProvisOria n° 1.565, já na 8
ediçao, define que a Quota Estadual do Salário-Educaçao "será redistribulda
entre o Estado e as respectivos municIpios, de conformidade corn critérios
estabelecidos em lei estadual que considerará, entre outros referenciais, a
nümero de alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes
de ensino".
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Nesse contexto, a projeto vem suprir a omissão do Governo do Estado e

possibilitar abertura de amplo debate corn a sociedade, a fim de que se possa
construir, de forma democrática e participativa, em face do crescente
"desinveStirnento" na area da educação, a melhor alternativa para a usa
desses recursos. Assim, a proposta não é definitiva e esperamas receber
sugestöeS e idéias.

A proposta de distribuicão dos recursos do saiario-educacão entre Estado e
municIpias garante uma fonte segura de financiameflto do ensino fundamental
mantido pelas administracães municipais e, ao tomar par base a proporcäo de
matriculas em cada urna das redes pUblicas de ensino fundamental, assegura
equidade na distribuicão de recursos.

E relevante destacar, sem prejuIza da fiscaiizacão a cargo dos ôrgãos
oficlais, a participacäo da comunidade escolar no controle da apiicacão dos
recursos, assegurada par rneio dos Conseihos de Educacão. Os municIpios
que ainda näo criaram seus Conseihos, não possuem piano de carreira nem
piano de educacão poderão beneficiar-se do prazo estipulada neste projeto
de lei e habilitar-se ao recebimento dos recursos.

- Publicado, vai a prajeto as Comissöes de Justica, de Educacão e de
Fiscalizaçãa Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102,
do Regimenta Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 1.837/98
Dispôe sabre a irnplantacäo do seguro agricola no Estado de Minas Gerais.
Art. 1 0 - Fica implantado no sisterna financeiro estadual a seguro agrIcola,

par meia das seguintes modalidades de cobertura:
I - seguro de custeia agrIcala;
II - seguro pecuário;
Ill - seguro de bens, benfeitoriaS, máquinas e equipamentaS e de produtos

agropecuãriOs;
IV - seguro de acidente e de vida da famIlia envolvida no processo de

producão.
Art. 20 - 0 seguro agricola objetiva o aumenta da producão, da

produtividade, a desenvoivimento tecnológico e a fixaçãa do agricultor no
campa, de forma a estimular a estabilidade econômiCa, social e paiItica do
Estada de Minas Gerais.

Art. 3° - As classes de risca cobertas pela seguro agricoia compreendem
incêndios, fenOmenos meteoralógicOS adversos, pragas e doencas
incontraláveis, acidentes de trabalho que recairem sabre a mão-de-obra

I familiar e todos as demais tipos de sinistras acasionados par fatores externas.
Parágrafo ünico - 0 seguro agricola garantirá:
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a) a indenizacão de 100% (cern por cento) do valor do bern segurado;
b) a indenização da area sinistrada independentemente de area continua ou

remanescente não sinistrada;
c) a indenizacão das areas de meeiros e parceiros consideradas, no caso,

corno unidade de produção própria;
d) a indenização do custo de produção das atividades agropecuárias,

incluindo necessariamente a remuneração do produtor e, quando for o caso,
da mão-de-obra familiar;

e) a reducão do prêmio a ser pago ao segurado que não tiver perdas, de
acordo corn a orientaçao do seguro agricola de estimular o desenvolvimento
tecnologico.

Art. 40 - São beneficiários do seguro agricola os agricultores familiares que
possuarn ou não financiamento rural.

Art. 5° - Competirá a Secretaria de Estado da Agricuttura a promoção de
acöes necessárias de planejarnento, regulamentação e implantação das
operaçães do seguro rural, nos termos desta lei e da legislacão federal
pertinente.

Art. 60 - A Secretaria de Estado da Agricultura deverá elaborar, em
conformidade corn a iegisiacão federal, e submeter a apreciacão do Poder
Executivo as normas operacionais do seguro agricola, que as divuigará por
decreto.

§ 1° - As normas operacionais definirão o caráter de obrigatoriedade para
algumas atividades de custeio agricola e de bens, benfeitorias e produtos
agropecuários, bern como o caráter facultativo para as respectivas atividades
e urn processo gradual de implantação, inciuindo todas aquelas relacionadas
ao seguro pecuário, conforme, igualmente, as modalidades de cobertura.

§ 21 - As normas operacionais fixarão, ainda, o cálcuio do custo real de
produção das atividades agropecuárias; medidas regionais, considerando os
principals produtos agrIcolas e os diferentes indices de produtividade; valores
das diárias indenizadas e preços de mercado efetivamente pagos, atém de
necessariamente rel1etirem estimativa real que inciva a vaiorização da mao-
de-obra familiar envoivida na atividade.

§ 3° - Todos os Orgãos ou agências da administração direta e indireta do
Estado, bern como entidades a ele vinculadas ou relacionadas, poderão ser
acionados para a operacionaiizaçao do Piano de Beneficios Rurais, que
entrará em vigor tao logo suas normas sejam aprovadas pelo Sistema Federal
de Seguros.

Art. 70 - A implantação do seguro rural obterá a sua sustentação financeira
por meio do Fundo de Seguro Rural, que fica criado neste artigo.
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§ 1 0 - Nos contratos de seguros a que se refere esta lei é proibida a
intervefliência, qualquer que seja a sua forma, de corretores, administradores
de seguroS e entidades outras, qualquer que seja seu tipo juridico.

§ 20 - As importâncias referentes a todas as comissöeS de corretagem dos
seguros contratados, na forma do parágrafo anterior, serão recoihidas em
contra especial, denominada Fundo de Seguro Agricola; a ser mantida no
sistema flnanceiro estadual, que se destinará, especificamente, a garantir as
despesas corn pianejamento, irnplantacão e operacão do Piano de BenefIcios
Rurais, financiando ou subvencionandO os respectivos prêmios,
prioritariarnente em favor dos agricuitores familiares.

Art. 8° - 0 Poder Executivo promoverá açoes necessárias para que outras
instituicães integrantes do Sisterna Nacionai de Seguros Privados se integrem
a poiltica descrita nesta lei.

Art. 9° - Esta lei entrara em vigor na data de sua pubiicacão.
Art. 10 - Revogarn-se as disposicöes em contrario.
Sala das Reuniôes, 1 0 de juiho de 1998.
Anivaldo Coelho
Justificação: Justificação: A Constituicão Estadual prevê, no art. 247, IV,

que o Estado adotara programas de desenvolvimento rural, especialmente 0

de seguro agrIcoia. A irnplantacão deste, além de se constituir numa
reivindicação, ja histórica, das entidades representativaS dos agricuitores, é
uma demanda iegltima diante da importância econômica, social e poiltica que
a producao primária ocupa no Estado, principaimente corn o processo de
estabiiização da economia, por melo do Piano Real.

Embora o setor agrIcoia seja a base da economia do Pals e tenha rnais
peso ainda na economia de Minas Gerais - apesar do avanco tecnolOgico e
do crescimento da indüstria de transformacão -, ainda é gritante a
precariedade das condiçöes de vida e trabaiho da maioria dos agricultores. A
cada ano, em várias regiöes do Estado, a chuva ou a seca, a geada ou a
tempestade acabam corn urn ano de trabaiho e corn as expectativas de
muitos agricultores de poder continuar produzindo dentro de condiçöes
mInimas de dignidade para suas farnliias e suas reiacôes socials. Eles não
podem controlar o tempo, mas querem e precisam se prevenir contra suas
conseqüências.

Assim, faz-se necessário buscar medidas cuja amplitude, aliada a fatores
de estimuio a producão e ao aperfeicoamento de técnicas aiternativas,
estabilize o homem na terra e possibiiite crescente reguiaridade e eficiência
em sua atividade produtiva.

0 seguro agricoia constitul-se num instrumento fundamental de
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268desenvolvimento rural, que, aléni de dar tranquil idade ao agricultor na hora 
defazer seu plantjo e seus investimentos, vai promover o uso de tecnologias e

culturas adequadas, observandose a época apropriada de plantjo e 
Oscuidados corn a recuperacao, a conservaçao e o manejo dos solos, além do

planejamento da producao Dessa forma, passará a desempenhar urn papelimportante no aumento da producao e da produtividade, no desenvolvjmentotecnologico e na fixação do homem no campo, contnbujndo para a
estabilidade econômjca social e politica do Estado e do Pals.

Na oportunidade da regulamentacao do Decreto-Lei no 73, de 1966, que
dispoe sobre o Sistenia Nacional de Seguros Privados, regula as operacöesde seguros e resseguros e dá outras providéncias o então Presidente do
Instituto de Resseguros do Brash, entidade que ocupa lugar de destaque
nesta discussão ponderou que o planejamento racioriaf das atividadesagr

opecu6rias repousa em urn tripe, a saber: crédito rural, assisténcia técnica
e seguro agricola. Para salientar a importãncia deste, cabe lembrar que o
Estado de São Paulo, desde 1943, quando foi publicado o Decreto-Le i no13.463, vem operando nessa area, corn resultados estimujantes A segurançatransrnjtjda ao agricultor pelo referido Instrumento levou esse Estado a
destacadas escalas de producao

E necessário que discutamos a regulamentaçao dos diversos aspectos dapresente proposta, deflnindose a obrigatoriedade ou não do seguro paradeterminados produtos, a partir de estudos que respeitem as particularjdades
de cada regiào, dando-se, assirn, maleabilidade aos critérjos a serem
adotados em sua aplicacao estabelecendose o Indice real do prêmio, para
que o projeto não se transforme numa mera propaganda demagogica desse
Instrurnento, resultando em onus financejro na crltica situacão do Estado; e
prevendo-se urn processo gradual de implantacao, articujandose culturas demajor e de menor rjsco.

Acredjtamos na sens jbiljdade dos parlarnentares quanto a necessjcjade debuscarmos, juntamente corn o Poder Executjvo e a sociedade, Os carninhosviáveis para a implementao da Constituicao
Ha muito por se fazer, ainda, quanto as especificacoes e a regulamentaçaoda proposta, por isso a remetemos a discussão em diversos nIveis, buscando

somar forças, quer entre os parlamentares, quer entre as diversas instàncias
que deverâo discutir e propor alteracoes ao projeto.

- Publicado vai o projeto as Corn issOes de Justiça, de Politica Agropecuariae de Fiscalizacao Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art.102, do Regimento Interno.
- E tarnbém encaminhado a Mesa requerirneno do Deputado Anderson
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Adauto.
ComunicacOeS

- São tarnbérn encaminhadaS a Mesa comunicacOeS das ComissOes de
DireitoS Humanos e de Educacão e dos Deputados Tarcisio Henriques,
AntOnio Roberto e Mauri Torres.

Registro de Presenca
o Sr. Presidente - Esta Presidência registra, corn satisfacão, a presenca em

Plenário do ex-Presidente desta Casa, o ex-Deputado João Ferraz.
2a Parte (Ordem do Dia)

1 1 Fase
Abertura de lnscricöes

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
comunicaçOes da Presidëncia e de Deputados e a apreciacãO de pareceres e
de requerimentos. Estão abertas as inscriçães para o Grande Expediente da
prôxirna reunião.

DesignacãO de ComissOes
- A Presidéncia designou Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o

Veto Parcial a ProposicãO de Lei no 13.758, cuja composicãO fol publicada na
edição anterior.

- A Presidência designou Cornissão Especial para Ernitir Parecer sobre o
Veto Total a Proposicão de Lei no 13.746, cuja cornposicão foi publicada na
edição anterior.

Leitura de ComunicacöeS
- A seguir, o Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacOeS

apresentadas nesta reunião pelas ComissOes de Educacão - aprovacão, na
17a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n

os 1.561/97 e 1.738/98, do
Deputado Sebastião Helvécio; 1.748/98, do Deputado José Henrique; e
1.751/98, do Deputado Paulo Piau; e de Direitos Humanos - aprovacão, na
18 Reunião Ordinária, dos RequerimentoS n

os 2.629 e 2.630/98, dessa
Comissao, e 2.636/98, do Deputado Gilmar Machado. Ciente. Publique-se.

Despacho de RequerimentoS
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que

solicita seja o Projeto de Lei no 272/95, de sua autoria, encaminhado a
Comissão de Fiscalizacão Financeira, uma vez que a Cornissão de Justiça
perdeu prazo para emitir 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 Votação de Pareceres
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o Sr. Presidente - Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei n.° 1.733/98,

do Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 1 0 da Lei no 12.762,
de 14/1/98, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar o
capital social da COPASA-MG e dá outras providências.

Questâo de Ordem
o Deputado Raul Lima Neto - Eu gostaria que V. Exa. lesse o parecer de

redaçâo final.
o Sr. Presidente - E regimental. Com  a palavra, o Sr. Secretário, para

proceder a leitura do parecer.
o Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - 0 Projeto de Lei n o 1.733/98,

do Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 1 1 da Lei no 12.762,
de 14/1/98, autoriza o Poder Executivo a aurnentar e a integralizar o capital
social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá
outras providências, foi aprovado em turno Onico, corn a Emenda n o 12 e a
Subemenda n o 1 a Emerida no 9.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, 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.

Art. 1° - 0 art. 1 1 da Lei no 12.762, de 14 de janeiro de 1998, passa a ter a
seguinte redação:

"PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.733/98
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei no 1.733/98, de autoria do Governador do Estado, que dá
nova redação ao art. 1° da Lei no 12.762, de 14 de janeiro de 1998, a qual
autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar o capital social da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras
providências, foi aprovado em turno Unico, corn a Emenda n o 12 e a
Subemenda no i a Emenda no 9.

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 1 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.

PROJ ETO DE LEI N O 1.733/98
Dá nova redaçao ao art. 10 da Lei no 12.762, de 14 de janeiro de 1998, que

autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar o capital social da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - 0 art. 1 0 da Lei no 12.762, de 14 de janeiro de 1998, passa a ter a

seguinte redacão:
"Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar e a integralizar o

capital social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG
- corn ate a totalidade do patrimOniO do Fundo de Financiamento para Agua e
Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG -, subconta do Fundo Estadual
de Sanearnento Básico - FESB.

§ 1 1 - Da totalidade do patrimôniO de que trata o "caput" deste artigo, ate
R$100.000.000,00 (cern rnithöes de reais), referentes a retornos de
financiamentos concedidos corn recursos do FESB/FAE, assirn corno os
recursos resultantes de aplicacöes finariceiras de suas disponibilidadeS de
caixa, serão transferidos as seguintes entidades e fundos estaduais:

I - ate R$40.000.000,00 (quarenta milhöes de reais) para a Fundacão Rural
Mineira - Colonizacäo e Desenvolvirnento Agrário - RURALMINAS -, para
aplicaçao especifica e exclusiva no Programa de Desenvolvirneflto da
Agricultura Irrigada nos Vales dos Rios Pardo e Jequitinhonha - PDI-GEPAR,

II - ate R$10.000.000,00 (dez milhöes de reais) para o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, na forma de aurnento de capital,
para aplicaçao exclusiva em programas e projetos de apolo a produtores
rurais, de acordo corn recornendacão da Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuâria e Abastecimento;

Ill - ate R$10.000.000,00 (dez milhöes de reais) para o Fundo Estadual de
Desenvolviniento Rural - FUNDERUR -, de que trata a Lei n o 11.744, de 16 de

janeiro de 1995;
IV - ate R$40.000.000,00 (quarenta milhöes de reais) para o Fundo de

Desenvolvirnento Urbano - FUNDEURB -, de que trata a Lei no 11.392, de 6
dejaneirode 1994.

§ 21 - As transferências de que trata este artigo serâo feitas de forma
escalonada, conforme definição do Poder Executivo.

! § 31 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os respectivos créditos
adicionais, ate os valores limites definidos nos incisos I a IV do § 1 1 deste

: artigo, para fazer face as transferênciaS autorizadas.".
Art. 20 - E vedada a jnclusão, na conta de consurno dos serviços de água e

esgoto, de parcela relativa a serviço não disponIvel para o consumidor,
. ressalvados os casos em que este expresse sua concordância.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâO.
Art. 41 - Revogam-se as disposicöeS em contrário."
0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Em discussäo, o parecer.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.



rA-I
272

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, V. Exa. percebe que a
redaçao final concede ao Executivo poder para vender acOes da COPASA e,
conseqüentemente, arrecadar fundos. Já na redaçäo final elaborada por esta
Casa, está a direcão desses proventos. Temos, agora, a obrigação de
fiscalizar a Executivo para verificar se esses proventos serão, realmente,
usados segundo o que fol votado nesta Casa. Juntamente corn o Poder
Judiciário, a Ministério PUblico e, especialmente, as encarregados de
defender o povo, as Defensores Püblicos, os Promotores de Justica, todos,
devernos verificar se esse dinheiro não será usado para fins eleitoreiros, o
que fere o art. 99 do COdigo Eleitoral.

A denUncia do Deputado Geraldo Rezende, hoje, quando falava
abertarnente que sofre ao ver que o Projeto Soma tern sido usado
largamente, corn fins eleitoreiros, é uma herança do PSD antigo. A herança é
antiga, e a PSD tambérn.

Esperamos que esse espirito não esteja fazendo corn que a Brasil tenha urn
retrocesso dernocrático ao "coronelismo", a perseguição e ao uso da coisa
püblica para fins eleitoreiros. Aqueles Deputados que votaram "sim" acreditarn
que o Governador do Estado não fará aquilo de que suspeitam tantos, pela
jurisprudènca forrnada, pela prática do PSDB, que é a de usar a coisa püblica
para campanhas eleitorais.

Esta Casa nao vai seguir o exernplo do Congresso Nacional, que deixou de
apurar aqueles cinco que se venderam pela reeleição do Presidente da
RepUblica, corrompidos por US$200.000,00 cada urn. Esta Casa não pode
permitir tal prática em Minas. Nern mesmo para reeleição vende-se a
consciência em troca de ambulâncias e outras coisas. Sr. Presidente, esta
Casa tern o dever de apurar e de fiscalizar toda aplicaçao de S. Exa. a
Governador do Estado. Muito obrigado. A redaçao final está de parabéns,
porque foi feita de acordo corn a lei.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
o Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, já que

esse projeto de lei percorreu todos as caminhos, na Casa, do rito especial, e
não tivemos a oportunidade de discutir da forma coma gostarlarnos,
acreditamos que, no mornento em que ele volta ao Plenário para ser votada
sua redação final, e importante que cada urn dos Deputados, principairnente
aqueles que não participaram do processo de votação, aqueles que não
participararn do processo de obstrucão a sua aprovação possarn ocupar a
tribuna e mostrar, mais urna vez, a Minas e aos mineiros a aberração que é a
aprovação desse projeto hoje, ainda mais corn as declaraçOes do próprio
Governador, de que quer vender as acöes antes das eleiçoes.
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As declaracãeS que ouvimos e lemos nos jornais do Governo do Estado
comprovam tudo aquilo que, no decorrer do processo, procuramos mostrar
aqui na Assernbléia, ou seja, que a Governo não está interessado em vender
da melhor forma as açöes da COPASA-MG, dessa ernpresa tao interessante
e tao importante para 0 desenvolvirnentO social do nosso Estado. Temos que
dar razão as declaracöes do Deputado AntOnio Julio, que me antecedeu,
fazendo suas colocacOes, no momenta em que esse projeto foi votado aqul,
em 20 turno.

Já reconhecemos vãrios defeitos do Governo, mas urn nunca colocamos
aqui: que a Governador, a Vice-Governador e o Secretário da Fazenda são
burros. E, se não SãO burros, somos obrigados a constatar que estão mal-
intencionados. Não ha outro adjetivo para qualificar a Governador que quer
vender açOes da COPASA-MG num momenta tao imprOprio, quando todos
que estamos acompanhando estarnas dizendo que as concessOes de água e
esgoto são cancessOes municipais. A Prefeitura de Bela Horizonte, repetindo,
detém 40% de tudo a que representa a COPASA-MG em termos de
faturarnento.

A Prefeitura ja está dando sinais mais que claros. Hoje, solicitei ao
Secretário Municipal de Governo, Dr. Paulo Loll, que levasse esse assunto
ate a Prefeito, pois era muito importante que ele sinalizasse para a mercado
financeiro e para os investidores a sua intencãa de nao renovar as
concessOes, para que a Governadar do Estado não passasse as mãos no
dinheiro e a gastasse de forma indiscriminada, em plena perlodo eleitoral,
fazendo a que já fez e, quern sabe, sendo condenada, da mesma forma como
fol, pela TRE-MG. Aqui, quero abrir urn parêntese para dizer que a justica
tarda, mas não falta. Porém, é importante dizermos também da nossa
insatisfação corn relaçãa ao Poder Judiciário, par demorar quase quatro anos
para julgar um processo. De que adianta essa sentenca ser agora confirmada
pelo TSE, se ele já curnpriu as quatro anos de mandato, de forma irregular?
Todos nós sabemos que a eleição de Eduardo Azeredo foi corn prada.

Apenas para complementar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que nãa se
paderia ter tornado pUblica a sentenca do TRE-MG num dia em que, na
mesma página de jamal em que se cornunica tal senteriça, é pubhicada
entrevista do Governadar, dizendo a que pretende fazer corn as açOes da
CEMIG, baseado em urn projeta que está em vataçãa nesta Casa. Quera
concluir dizendo que a posicianarnenta do PMDB é contrária a esse projeto.

* - Sem revisão do oradar.
o Sr. Presidente - Nãa ha outras oradores inscritas. Encerra-se a

discussão. Em vataçãa, a parecer. Os Deputados que a aprovam
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permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado.

o Deputado Anderson Adauto - Verificaçao, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia solicita aos Deputados que

ocupern seus lugares.
- Procede-se a verifIcaçao de votaçäo por meio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - A Presidência vat proceder a segunda votaçao. Em

votaçâo.
- Procede-se a verificaçao de votaçâo por meio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votaram apenas 18 Deputados. Nâo ha "quorum" para

votação. A Presidéncia a torna sern efeito e, nos termos do § 6 1 do art. 249 do
Regimento Interno, vai determinar a recomposição de "quorum". Corn a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder 6 chamada dos Deputados para
recomposiçao de "quorum".

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 41 Deputados. Ha "quorum"

para votaçao. A Presidência vai renovar a votação do parecer. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, solicito verificaçâo de
votaçâo.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 29 Deputados; não ha "quorum" para

votação. A Presidência a torna sern efeito e, nos termos do § 6° do art. 249 do
Regimento Interno, vai deterrninar a recomposição de "quorum". Corn a
palavra, a Sra. Secretária, para proceder a chamada dos Deputados para
recomposiçao de "quorum".

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada)
O Sr. Presidente - Responderam a charnada 39 Deputados. Ha "quorum"

para votação. A Presidéncia vai renovar a votação do Parecer de Redaçao
Final do Projeto de Lei n° 1.733/98. Em votação, o parecer. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Anderson Adauto - Veriflcaçao, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem seus

lugares.
- Procede-se verificaço de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Nâo ha "quorum" para

votação, mas o ha para discussâo das matérias constantes na pauta. A
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Presidência torna sem efeito a votação do parecer.

21 Fase
O Sr. Presidente - A Presidência passa A 2a Fase da Ordem do Dia, corn a

discussão das matérias constantes na pauta.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os
Projetos de Let n°s 1.581/97, 1.594, 1.642, 1.650, 1.651, 1.666, 1.667, 1.715,
1.744 e 1.745/98, e as Propostas de Emenda a Constituicão n os 1/95 e 30/96,
em virtude da sua apreciacâo na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhâ, bern como o Projeto de Lei n o 1.613/98, por näo estarem atendidos os
pressupostos processuais para sua apreciacâo.

Discussäo de Proposicôes
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.423/97, da

Deputada Maria José Haueisen, que proibe a exigéncia e a divulgação de
requisitos discriminatórios em editais ou anüncios publicitários para concursos
e selecão de pessoal. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto corn a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Direitos
Humanos opina pela aprovacão do projeto corn a Subemenda n° 1, que
apresenta, a Ernenda n° 1, da Cornissão de Justiça. A Comissâo de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto corn a Subemenda
n° 1, da Comissâo de Direitos Humanos, a Emenda n o i, da Cornissão de
Justica, e a Emenda n° 2, que apresenta. Em discussão, 0 projeto. Corn a
palavra, para discutir, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto
de Let n° 1.423 proIbe a exigência e a divulgacáo de requisitos
discriminatOrios ern editais ou anüncios publicitários de chamamento para
concurso ou seleçao de pessoal.

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a Deputada Maria
José Haueisen foi muito feliz em apresentar esse projeto de lei, porque é
corriqueiro confrontarmo-nos corn alguns anUncios e comunicaçöeS,
principalmente naqueles pequenos classificados, que dizem que ha vaga para
determinados profissionais trabalharern. Muito bern, normalmente, Os

anüncios expöern o que os profissionais precisam possuir, ou seja, as
qualificaçöes profissionais necessárias para conseguirern atingir o objetivo da
ernpresa, para serern futuros pretendentes daquela vaga que está sendo
ofertada pelos veIculos de comunicacäo, por meio, principalmente, dos
classificados.

Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, percebemos também que
alguns desses anüncios vêm corn exigéncias que, no nosso entendirnento,
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não influenciarn no objetivo da empresa. Uma empresa que procura uma
escriturária, por exemplo, anuncia que a pessoa deve ter boa aparência.
Pergunto aos senhores e senhoras: que influência teria a aparencia corn a
função de escriturária? Muitas vezes, eles discriminarn ainda mais.

Corn relação a beleza, sabemos que eta é relativa. Podemos olhar para
uma pessoa e achá-la bonita, enquanto urn outro pode olhar para essa
pessoa e não ter a mesma opinião. Cinco pessoas poderiarn olhar para urna
outra determinada pessoa, fazendo uma análise de sua beleza, e cada urn
pode emitir opinião diferente sobre ela. A questao da beleza e da aparéncia é
muito relativa. 0 critério de avaliaçao de aparéncia é, no nosso entendimento,
extremamente subjetivo.

A Deputada Maria José Haueisen pretende irnpedir discrirninaçoes nesses
casos.

Muitas vezes, algurnas ernpresas vão alérn e colocarn que a pessoa deve
ser branca. Al, já passamos para uma questão ainda mais séria: a
discriminação racial. Que culpa tern aquele nosso irmäo ou aquela nossa irma
que não nasceu de pete branca? Ou seja, que nasceu corn rnais melanina,
corn a pete escura? Que culpa tern aquele irmão ou aquela Irma que não é
branco nern preto, mas que é descendente de oriental e que, normalmente,
tratamos de amarelos? Que culpa a pessoa tern de possuir urn pouco mais de
melanina ou de ser oriental? Por que eas devem ser discriminadas?

No meu entendimento, o que deveria haver e o que deveriamos buscar é o
processo de igualdade para todos. Esse processo de igualdade para todos,
buscamo-lo de outras forrnas, inclusive, aprovando esse projeto da Deputada
Maria José Haueisen. 0 seu objetivo é fazer corn que haja principios de
igualdade e não a discrirninaçâo em relaçâo a determinadas pessoas, que
são seres humanos.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de dizer da nossa
satisfaçao de estarrnos aqui, na véspera do fechamento dos nossos
trabaihos, nesse semestre, na tribuna, fazendo o encarninhamento favorável
desse projeto. Em seu art. 1 0, ele e claro, ao procurar proibir a instituição de
divulgar requisitos relacionados a aparéncia, a origem, a raça, a cor ou a
qualquer outra forma de discriminação nos editais e anUncios publicitários de
concurso ou seleção de pessoal.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - E muito interessante verificar
que V. Exa. percebeu, corn muita propriedade, a importância desse grande
projeto, que passa despercebida aos Srs. Deputados. Fico muito triste
quando vejo urn projeto corno esse nos passar despercebido. Não é pelo fato
de a Casa não cumprir o seu papel. Ela o cumpre, cabalmente. 0 Deputado

277
tern tantos projetos a examiflar, que, muitas vezes, não tern tempo para isso.
Muitas vezes, os seus projetos já the tomam rnuito tempo. Mas, talvez, não
tenha tempo por causa da nossa prática poiltica, que despende não so mais
tempo como também recursos. Quando despendernoS recursos, perdemos
tempo, a paz ou a tranquilidade, porque não ternos como atender a essa
demanda da forma deformada que é a polItica, no exercIcio da Repüblica no
Pals.

Entretanto, esse projeto é muito born. Por qué? Porque ele proibe quaiquer
tipo de discriminacãO ou de exigências para que urna pessoa faça concurso
püblico ou exarne de seteção de pessoal. Por exemplo, Deputado, certa
ocasião, ouvi uma moça inteligentIssima, corn uma capacidade de percepcão
fora do comum, dizendo que o seu maior sonho era ser detetive, rnas que,
corn 1,50m de altura, não tinha condição de fazer o concurso, porque não
adrnitiarn funcionária corn essa altura. Ora, não estou defendendo os
baixinhos, porque tambérn não sou alto. Mas Napoleão Bonaparte tinha
1,50m. Não era urn anão. Foi urn grande conquistador, tendo revolucionado a
nossa indüstria, a nossa sociedade e a nossa economia.

0 projeto da Deputada Maria José Haueisen merece apreciacão, a firn de
que todos desta Casa possarn sentir-se co-participantes dele, que vern
corrigir injusticas, quando se discrirnina pessoa quanto a sua religião, no
momento de adrniti-la: quanto ao sexo, mas, nesse caso, depende do
trabaiho, porque existern alguns trabaihos braçais pesadIssimos, que não são
prôprios para as rnulheres, devido aos horrnOnios; e quanto a raga e idade.
Senhores, é verdade que o ancião em nosso Pals e desonrado. E verdade
que urna naçao abencoada, urna nação que tern no maior manual de governo
do rnundo, que é a Biblia Sagrada, uma bênção especifica, é urna nação
cujos anciãos são honrados pelas suas cãs, pelos seus cabelos brancos. Mas
em nosso Pals, especialrnente nos concursos pUblicos, a grande maioria não
adrnite pessoas de mais de 30 ou 40 anos. Ora, está provado cientificamente,
e falo isso como antropôlogo biblico, estou na faixa de 40, estou corn 48
anos, rnas posso afirmar que a idade Iiterária de grandes homens, de grandes
estadistas era depois dos 50 ou 60 anos, como foi o caso de Moisés e de
tantos outros heróis da BIblia, corno Josué, o grande conquistador.

Ora, e preciso estender mais. 0 projeto está tramitando em 1 0 turno.

Portanto, no 20 turno, ele deve sofrer uma ernenda para que se estenda mais,
de forma a elirninarmos a discrirninacão que faz corn que urna categoria, uma
classe sinta-se inferiorizada, sinta-se preterida, fazendo corn que a nossa
indUstria, o nosso cornércio, a nossa repartição, as vezes, percam valores
intelectuais reconhecidos, de grande cornpetência, por causa de aparéncia
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fIsica. Assirn, a nossa companheira Maria José Haueisen está de parabéns
por esse projeto. Ela pode contar corn o nosso apoio, pois esse projeto, que
parece simples, e de uma grandeza muito importante para que haja justiça em
todo o corpo social do nosso Estado.

Volto a paiavra ao nobre companheiro, Deputado Anderson Adauto, Lider
da Oposiçao, e que deveria ser honrado pelas câs que já mostra em sua face.
Muito obrigado, Deputado.

0 Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, quero agradecer ao ilustre Deputado Anderson Adauto por
me haver concedido esse aparte. Nâo poderia deixar de trazer a essa casa as
minhas consideraçoes, hoje, dia 2 de juiho, quando se comemora o Dia do
Hospital. Eu gostaria de pedir a V. Exa. que fosse clernente comigo,
permitindo-me que eu faça aigumas consideraçoes acerca do que é o
hospital.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ha décadas, os religiosos, fazendo seu
trabaiho de caridade, reuniam pessoas que padeciarn de aiguns males e as
colocavarn nas igrejas, a fim de atendê-ias de forma mais eficiente. A partir
dai, ilustre Deputado Anderson Adauto, surgiu a idéia de se criarem as casas
hospitalares ou as casas que pudessem receber pessoas que não tinham
atendimento adequado em suas prôprias casas. Mas não sabiarn eles que
corn esse tipo de atendimento iria surgir uma série de problemas, na medida
em que se reuniam as pessoas.

Então surgiu uma série de probiemas, como as infecçaes comunitárias etc.
etc. Quando colocamos as pessoas umas junto das outras, as coisas
começam a complicar e surgem as doenças, que incidem principalmente em
quem näo tern muita resisténcia. Por outro lado, a tecnologia nos mostra que
se pode fazer muito por aqueles que padecem de determinados males.
Entendo também que, por mais que a tecnologia esteja avançada, existe um
certo desequilibrio entre a tecnologia e as habilidades sociais ou humanas.
Delas depende a resolução dos problenias das pessoas. A resoiuçao dos
nossos probiemas, Sr. Presidente, não está no mundo das coisas, mas no
mundo das pessoas. Entendemos que a fisica, a qulmica e a biologia nos dâo
a prática e a teoria, mas reconhecemos que a psicologia, a sociologia e a
poiItica nos determinam urn caminho diferenciado, que depende do
comportamento do cidadão dentro do seu grupo. Por isso, acontece esse
desequiiibrio. A area humana precisa ter uma atenção especial. PoderIamos
estar usufruindo de toda a evoiuçao que acontece no Pals e no mundo, mas
não estamos. Estamos usufruindo apenas daquilo que é born para Os grupos,
em detrimento da comunidade Portanto, ilustre Deputado Anderson Adauto,
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quero agradecêlo pelo aparte e dizer como medico que milita nas areas
hospitalares que não poderia deixar de falar e de mostrar a nossa apreensão
no que diz respeito a saüde do povo mineiro e brasileiro, se nào procurarmos
adequar os hospitals corn competência para receber os doentes, nâo
alcancaremOs o nosso objetivo. Parabenizo-os no seu dia. Muito obrigado.

* - Sem revisäo do orador.
Questão de Ordem

o Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, percebemos que näo existe
nUmero suficiente de Deputados para prosseguimento da reunião, razão pela
qual solicito o seu encerramento, de piano.

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

"quorum" para o prosseguimento dos trabaihos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para areunião de debates de amanhã, dia 3, as 9
horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIcAO DE LEI N o 13.758

Comissão Especial
Relatório

Usando da atribuição que ihe confere o art. 90, Viii, c/c o art. 70, ii, da
Constituiçâo Estadual, o Governador do Estado opos veto parcial a
Proposição de Lei no 13.758, que dispöe sobre os concursos de ingresso e de
remocão nos servicos notariais e de registro previstos na Lei Federal no
8.935, de 18/11/94, e dá outras providênciaS.

Nos termos do art. 111, I, "b", do Regimento Interno, foi constitu Ida esta
Comissâo Especial para apreciacão da matéria, cabendo-ihe emitir parecer
nos limites da sua competência.

FundamentacãO
0 Chefe do Poder Executivo manifesta sua oposicâo ao § 4 0 do art. 51 da

Proposiçâo de Lei no 13.758 sob o argumento de que estariam sendo violados
o art. 236 da Constituiçäo da Repübiica e a Lei Federal n o 8.935, de 18/11/94.

Não partiihamos do entendimento expressado na mensagem
governamental e explicamo-nos: o dispositivo vetado contém duas regras: a
primeira se refere a obrigatoriedade do concurso püblico para C

preenchimento da titularidade das serventias notariais e de registro; ja a
segunda fixa norma de transicão direcionada a permitir uma passagem
progressiva e tranquila da sistematica anterior de preenchimento das
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serventias para o nova sistemática contemplada na Lei Federal n o 8.935, de
1994. A necessidade da norma de transição fica clara quando observamos
que o art. 236 da Constituçao Federal se enquadra entre as normas
constitucionais de eficácia limitada, que, segundo consolidada doutrina,
exigem a interferéncia do legislador ordinário federal para adquirir plena
eficácia e aplicabilidade concreta e positiva. Ora, coma se sabe, a legislador
federal editou a norma regulamentar do citado dispositivo constitucional
somente em novembro de 1994. Portanto, no lapso de tempo entre a
promulgação da Carta da Repüblica e a Lei Federal n° 8.935, ocorreu urn
vazio normativo, que enseja atuação do legislador estadual, corn vistas a
estabelecer a necessária regra de transição.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeição do veto oposto ao § 40 do art. 50 a

Proposição de Lei n° 13.758.
Sala das Comissöes, 3 de julho de 1998.
Geraldo Santanna, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Ibrahim Jacob.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.773/98
Cornissäo de Constituição e Justiça

Relatôrio
De autoria do Deputado Rorneu Queiroz, a projeto de lei em epigrafe

objetiva declarar de utilidade ptblica a Sociedade Pró-Desenvolvimento do
Bairro São Salvador e Vilas Reunidas de Belém, São Sebastião e Maria
Emilia - PROSSEBEME -, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exarne preliminar,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em questao tern personalidade juridica, está em regular

funcionamento ha mais de dois anos, não possui fins lucrativos, e sua
diretoria e camposta por pessoas idôneas e que nâo percebem nenhum tipo
de remuneração pela exercicia de suas funcães.

Por cumprir as condiçoes estabelecidas pela Lei n° 12.240, de 5/7/96,
conforme atestam as documentos anexados ao processo, está apta a receber
o titulo de utilidade püblica.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela canstitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.773/98 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 10 de juiho de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Marcos Helênio -

Sebastião Navarro Vieira - AntOnio JUlio.
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PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.774/98

Corn issão de ConstituicãO e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira JUnior, a projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pUblica o Conselho Central de São Paulo
ApOstolo de Belo Horizonte, corn sede no Municipia de Belo Horizonte.

ApOs ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 188, c/c a art. 102, lii, "a", do Regimenta lnterno.

FundamentacãO
A entidade em questão é sociedade civil sem fins lucrativos, corn

personalidade jurIdica prOpria, está em funcionamento ha mais de dois anos e
tern por Diretares pessoas idOneas e que nãa percebem nenhum tipo de
rernuneracãO pelos cargos que ocupam.

Assim, de acordo corn a documentacãa anexada ao processo, a instituiçãO
preenche as requisitos para a declaracãa de utilidade pUblica, previstos na Lei
n° 12.240, de 5/7/96.

No entanto, sob a aspecta formal, julgamas necessâria a apresentacãO de
emenda ao prajeto.

Conclusãa
Diante do exposto, concluimas pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Prajeto de Lei n o 1.774/98 corn a Emenda n° 1, a seguir

redigida.
EMENDA N o 1

D6-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica a Conseiho Central de São

Paulo ApOstolo de Bela Horizonte, corn sede no MunicIpia de Bela
Horizonte.".

Sala das ComissOes, 1 1 de juiha de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - AntOnio JUlia, relator - Marcos Helênia -

Sebastião Navarra Vieira - AntOnio Genara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LE! No 1.775/98

Comissãa de Constituicão e Justica
Relatória

De autaria do Deputada Francisco Ramalho, a projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pUblica a Coral Mater Ecclesiae, cam sede no MunicIpia
de Santa Luzia.

Apôs ter sido publicada, vem a matéria a esta Comissãa para exame
preliminar, nos terrnas do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
I nterna.
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Fundamentaçao

Os requisitos necessários a declaração de utilidade pUblica de entidades
estão previstos na Lei n o 12.240, de 5/7/96. 0 seu art. 1' dispOe que devem
ter personalidade juridica, estar em funcionamento ha mais de dois anos, não
rernunerar os cargos de sua direção e ter corno Diretores pessoas idôneas.

Cumprindo tais requisitos, conforme ilustrarn os docurnentos anexados ao
processo, o estabelecimento em apreço está habUitado a receber o
mencionado titulo.

Conciusão
Mediante o aludido, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.775/98 na forma original.
Sala das CornissOes, 1°dejulho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Julio, relator - Antonio Genaro -

Sebastião Navarro Vieira - Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N O 1.776/98

Comissäo de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, o projeto de lei em
epigrafe tern como objetivo declarar de utilidade publica o Lar São Vicente de
Paulo - LSVP -, corn sede no MunicIpio de Ilicinea.

Após ter sido publicado, vem o projeto a esta Comissäo para exarne
preliminar, nos termos regirnentais.

Fundarnentação
A entidade referida funciona regularmente ha mais de dois anos, tern

personalidade jurIdica, não possui fins lucrativos, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas e que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo
exercIcio de seus cargos, conforme atestam os documentos anexados ao
processo, por exigéncia da Lei n° 12.240, de 5/7/96, que prevé os requisitos
para a declaração de utilidade pUblica.

Ao final deste parecer, apresentamos emenda ao projeto apenas para
acrescentar sigla ao norne da instituição.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalicjade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.776/98 corn a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA NO 1
Dé-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pUblica o Lar São Vicente de Paulo -

LSVP -, corn sede no MunicIpio de IHcInea.".
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Sala das ComissOeS, 1 0 de juiho de 1998.
Hely TarqüiniO, Presidente - Antonio JUlio, relator - Marcos Helênio -

Sebastião Navarro Vieira - Antonio Genaro.
PARECER PARA TURNO UJN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 1.777/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade pUblica a Associação dos Moradores dos Olhos d'Agua,
corn sede no MunicIpio de Uberaba.

Publicado, vern o projeto a esta Comissão para exame prelirninar, nos
terrnos do disposto no art. 188, c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentacão
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, que estabelece os

requisitos indispensáveis a declaracão de utilidade pUblica, os quals foram
plenarnente atendidos, conforme atestam os documentoS que instruem o
processo.

Constatou-se, pois, que a entidade tern personalidade juridica, está em
funcionarnento h6 mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebern remuneracão pelo exercIcio de suas funçOes.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.777/98 na forma original.
Sala das Comissães, 10 de julho de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio JUlio -

AntOnio Genaro - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.778/98

Comissão de Constituicâo e Justica
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifacio, o projeto de lei em causa tern por
objetivo declarar de utilidade pUblica o LivrarnentenSe Futebol Clube, corn
sede no MunicIpio de Oliveira Fortes.

Publicada a proposicão, de conforrnidade corn o Regirnento Interno,
compete a esta Comissão examiná-la preliminarrnente, atendo-se aos seus
aspectos jurIdico, constitucional e legal.

FundamentacãO
0 Livrarnentense Futebol Clube está em pleno e regular funcionamento h

mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias. Os rnembros de
sua diretoria são pessoas idôneas e que nada percebern pelos trabaihos
prestados.
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Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de

5/7/96, que disciplina a declaraçao de utilidade püblica de entidades.
Conclusão

Pelas 	 razöes 	 aduzidas, 	 concluirnos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela
constitucionaljdade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.778/98 na forma
proposta.

Sala das Comissöes, 1' de juiho de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Genaro -

Antãnjo JUlio - Sebastiâo Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.779/98

Corn issão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n o 1.779/98
visa a declarar de utilidade pUblica a Associaçao dos Pescadores e Amigos
do Rio das Veihas - ASPARVE -, corn sede no MunicIpio de Curvelo.

ApOs sua publicação em 4/6/98, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos regirnentais.

Fundamentaçao
A citada instituiçao tern personalidade juridica, funciona ha rnais de dois

anos, e sua diretoria e constitulda de pessoas idôneas, não remuneradas
pelos cargos que exercem.

Analisando os docurnentos apensos ao processo, verificarnos estarem
atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, que
disciplina a declaraçao de utilidade pUblica de entidade.

Assim, não encontramos óbices a tramitaçao da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n o 1.779/98 na forma proposta.

Sala das ComissOes, 1 1 de juiho de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Genaro -

AntOnio JUlio - Sebastjão Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.783/98

Comissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n o 1.783/98 tern
corno objetivo declarar de utilidade pUblica a Associaçao de Assistência a
ToxicOrnanos e AlcoOlatras Grupo Luz e Vida, corn sede no MunicIpio de
Paracatu.

ApOs ser publicado, vem o projeto a esta Cornissào para exame prelirninar,
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nos termos do Regirnento Interno.
Fu ndamentacão

A citada entidade é sociedade civil corn personalidade jurIdica propria, sem
fins lucrativos. Está em funcionamento ha mais de dois anos, e os membros
de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, näo são remunerados pelo
exerciciO de seus cargos.

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os requisitos estabelecidoS pela
Lei n° 12.240, de 5/7/96, que disciplina o processo declaratóriO de utilidade
pCiblica.

Não ha ôbice, portanto, a tramitacão da matéria.
Conctusäo

Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, peta constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.783/98 na forma proposta.

Sala das ComissOes, l°de julho de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - AntOnio JUlio -

Sebastião Navarro Vieira - Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.785/98

Comissão de ConstituicãO e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arnbrósio Pinto, o projeto de lei em análise objetiva
declarar de utilidade pUblica a Loja MaçOnica Verdade e Justiça, corn sede no
MunicIpio de Visconde do Rio Branco.

Publicado em 5/6/98, a projeto foi enviado a esta ComissãO para exarne
preliminar, em atendirnento as determinacOes regimentaiS.

FundamentacãO
A entidade citada tern personalidade juridica, funciona ha mais de dais

anos, e sua diretoria e constituida de pessoas idôneas, não remuneradas
pelos cargos que exercem.

Atende, portanto, ao estabelecido pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, que prevê
os requisitos para a declaracão de utilidade pUblica.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.785/98 na forma proposta.
Sala das CornissOes, 1 0 de julho de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - AntOnio JUlio - Marcos

Helênio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.786/98

Cornissão de Constituicão e Justiça
Relatôrio

I
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De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade püblica a Associaçâo de Pals e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Nova Era, corn sede nesse municIpio.

Após ter sido publicada, vern a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
A matéria em exame tern como sustentação a Lei no 12.240, de 5/7/96, que

prevê os requisitos necessários a declaraçâo de utdidade páblica de
entidades.

A Associação mencionada atende as condiçoes estabelecidas pela citada
lei, conforme ilustram os documentos anexados ao processo; por tal razâo,
estã apta a receber o tItulo declaratórjo proposto.

Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos ser necessária a apresentaçao
de emenda ao art. 10 do projeto, para que se esclareça o nome correto da
instituição.

Conclusào
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.786/98 corn a Emenda no 1, a seguir
apresentada.

EMENDA NO 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redacâo:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade p(iblica a Associaçao de Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Nova Era, corn sede nesse municlpio.".
Sala das Comissães, 1' de julho de 1998.
Hely TarqUInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - AntOnio Julio - Marcos

Helênio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.787/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatôrjo

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em análise tern por
objetivo declarar de utilidade püblica a Sociedade EspIrita Unidos para a Paz,
corn sede no MunicIplo de Belo Horizonte.

Publicado em 5/6/98, veio o projeto a esta Comissao para exarne preliminar,
em atendimento ao que dispOe o Regimento Interno.

Fundamentacao
A matéria e regulada pela Lei n o 12.240, de 5/7/96, que dispoe sobre Os

requisitos necessários a deciaraçao de utilidade püblica de entidades.
Pela documentaçao juntada ao processo, verifica-se que a instituiçao
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atende as exigencias da lei mencionada, nada havendo, pois, que impeça a
tramitacãO do projeto nesta Casa.

Conclusäo
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.787/98 na forma proposta.
Sala das ComissOeS, l°de julho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - AntOnio JUlio -

SebastiãO Navarro Vieira - Marcos Helênio.
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.791/98

Comissão de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em epIgrafe
objetiva declarar de utilidade pUblica o Conselho Central lmaculada
Conceicâo de Venda Nova, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 6/6198, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado prelim i narmente, nos termos regimentals.

FundamentacãO
A proposicão encontra-se corretamente instruida corn os documentos

indispensáveis a declaracäo de utilidade pUblica, prevista na Lei n o 12.240, de

5/7/96, que regula a matéria.
Examinados tais documentoS, constatamOS que a entidade tern

personalidade juridica, está em funcionamentO ha mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idOneas e que nâo recebem remuneracãO
pelo exercIclo de seus cargos.

Conclusão
Em face do aduzido, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.791/98 na forma original.
Sala das ComissOes, l°de jutho de 1998-
Hely Tarqülnio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio JUlio -

AntOnio Genaro - Sebastiâo Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO CJNIC0 DO PROJETO DE LEI N O 1.792198

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n o 1.792/98, do Deputado Ivo José, visa a declarar de
utilidade pUblica a Creche Lindom - Lar Infantil Doloriza Monteiro, corn sede
no MunicIpio de Naque.

Publicada em 6/6/98, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispOe o Regimento Interno.

FundamentacãO
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A citada entidade, constitulda e em funcionamento ha mais de dois anos,

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

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes na lei que
disciplina o processo declaratOrio de utilidade püblica.

Conclusão
Pelas razöes expostas, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.792/98 na forma
proposta.

Sala das Comissöes, 1 1 de juiho de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Marcos Helênio -

Antonio Julio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.794/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em epgrafe visa
a declarar de utilidade püblica a Conferência de Nossa Senhora do Sagrado
Coraçâo, corn sede no MunicIpio de Capelinha.

Publicado no Diário do Legislativo, de 9/6/98, vem o projeto a esta
Comissäo para ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos juridico,
constitucional e legal, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruIda corn os documentos

indispensáveis a declaracâo de utilidade pUblica, prevista na Lei n° 12.240, de
5/7/96, que regulamenta a matéria.

Constata-se, pois, que a entidade de que trata o projeto está em
funcionarnento ha mais de dois anos, tern personalidade jurIdica e sua
diretoria é formada por pessoas idOneas e que nada recebem pelos cargos
exercidos.

Conclusão
Pelas razães expostas, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.794/98 na forma
pro posta.

Sala das ComissOes, 1 1 de julho de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - Antânio Genaro, relator - Antonio Julio - Marcos

Helênio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.795/98

Comissão de Constituiçâo e Justica
RelatOrio
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De iniciativa do DeputadO Pericles Ferreira, o projeto de lei em epIgrafe
Dbjetiva declarar de utilidade publica a Fundacão de Pesquisa e Ensino em
Cirurgia - FUPEC -, corn sede no MunicIPio de Belo Horizonte.

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

FundamentacaO
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, que estabelece os

requisitoS indispeflSáveiS a declaracäO de utilidade publica, os quais foram
plenarnente atendidos, conforme atestam os documentoS que instruem o

procesSo.ConstatoU-se, pois, que a entidade tern personalidade jurIdica, está em
funcionamento ha mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoaS
idôneas e que não recebem remuneracâo pelo exercIcio de suas funçöes.

Conclusão
Em face do aduzido, concluImoS pela juridicidade pea constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.795/98 na forma original.
Sala das ComissOes, 1 1 de julho de 1998.
Hely TarqüIniO, Presidente - Antonio Genaro, relator - Marcos Helênio -

AntOnio JUlio - Sebastiäo Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.796/98

Comissão de ConstituicãO e Justiça
RelatOrio

0 Projeto de Lei n° 1.796/98, do Deputado Wanderley Avila, visa a declarar
de utilidade publica o Centro Espirita Camilo Chaves, corn sede no MunicIPio
de Belo Horizonte.

Publicada em 11/6/98, veio a matéria a esta ComisSäO para exame
prelirninar, conforme dispOe o Regimento Interno.

Fundarnentacao
A citada entidade, constitulda e em funcionamento ha mais de dois anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é formada por pessoaS idOneas e
que nada recebem pelo exerciciO de suas funçOes.

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitOS constantes na lei que
disciplina o processo declaratOrio de utilidade pUblica.

ConclusãO
Em face do exposto, concluimoS pela juridicidade pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.796/98 na forma apresentada.
.	 Sala das ComissOes, 1 0 de julho de 1998.

Hely TarqüInio, presidente - AntOnio Genaro, relator - Marcos Helênio -
AntOnio Julio - Sebastiâo Navarro Vieira.
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PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.797/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Cleuber Carneiro, o projeto de lei em epigrafe
objetiva declarar de utilidade pUblica a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Monte Rei, corn sede no Municipio de Juvenilia.

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

Fundamentaçao
A matéria é regulada pela Lei n o 12.240, de 5/7/96, que estabelece as

requisitos indispensáveis a declaraçâo de utHidade püblica, os quais foram
plenamente atendidos, conforme atestam os documentos que instruem o
processo.

Constatou-se, pois, que a entidade tern personal dade juridica, está em
funcionamento ha mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e que nâo recebem remuneraçao pelo exercIcio de suas funçôes.

Conclusäo
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionatjdade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.797/98 na forma original.
Sala das Comissöes, l°de juiho de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Genaro -

Antonio Julio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.700/98

Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria
Relatôrio

De autoria da Comissâo Paramentar de Inquérito para Investigar, no Prazo
de 120 Dias, a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, no
Perlodo dos Ultimos Dez 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° 9.380, de 18 de Dezembro de 1986,
e, Ainda, Apurar as Motivos Que Levararn a Irregularidades no
Gerenciamento do Instituto, Diagnosticadas pela Comissäo Especial da
Assernbléia Legislativa, em Marco do Corrente Ano (1997), o projeto de lei em
epigrafe dispOe sobre a Conseiho de Beneficiários do IPSEMG-CBI.

0 projeto foi distribuIdo inicialmente a Comissão de Constituiçao e Justiça,
que concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legafidade corn a
Emenda n° 1, que apresentou.

A seguir, a Comissäo de Administraçâo Püblica, examinando a mérito da
proposicão, opinou par sua aprovaçâo corn as Emendas n°s 1, da Comissão
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de ConstitUicaO e Justiça, e 2, de sua autoria.
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a rnatéria sob o aspecto financeiro e

orcamentaria.
Fundamentacão

O projeto de lei em análise visa a criar o Conselho de Beneficiários do
IPSEMG, composto de cinco representantes dos servidores pUblicos
estaduais, sendo urn do Poder Executivo, urn do Poder Legislativo urn do
Poder Judiciária, urn do Tribunal de Contas e urn do Ministério Püblico.

O consetho que se pretende criar tern coma incumbência auxiliar o
IPSEMG, par rneio de cooperacäo corn o conseiho diretor dessa autarquia, na
fiscalizacão da prestacâo de serviços e da concessão de benefIcios, bern
como elaborar diretrizes para a realização de convênios corn as municipios e
apresentar sugestOes para a rnelhoria do atendimento aos usuários e a
otimizacao dos serviços prestados.

A participacäo dos servidores estaduais no acompanhamentO da prestacão
de servicos e na caricessão de benefIcios, além de democrática, é também
justa, pois eles são segurados compulsórios, contribuern financeiramente corn
urn percentual dos seus vencimentos e, portanto, rnantêm a autarqUia. Além
disso, ninguém melhor do que Os própriOs usuários para avaliar a prestação
dos serviços e propor med idas para sua otimizacãO.

Do ponto de vista financeiro-orcamentáriO, a matéria nao encontra ãbice a
sua tramitação, pois nao gera despesas para as cofres do Estado. Os
membros do Conselho não perceberão rernuneracão de nenhuma espécie.

Conclusäo
Em face do exposto, somos pela aprovacäo do Projeto de Lei n o 1.700/98,

no 10 turno, corn as Emendas n°s 1, da Comissão de Constituicão e Justiça, e
2, da Comissão de AdministracãO Püblica.

Sala das CornissOes, 2 de julho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Roberto -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.708/98

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatãrio

O projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Leonidio Boucas, dispOe sabre a
realização de testes vocacionais para alunos das escolas püblicas estaduais.
Enviado inicialmente a Cornissão de Constituicão e Justica, que opinou par
sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade, vem, agora, o projeto a esta
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Comissão, para receber parecer no 1 0 turno.
FundamentacãO
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A proposiçao visa a tornar obrigatoria a realizaçao de testes vocacionais

para Os alunos da 8,3 série do ensino fundamental. Objetiva-se, conforme se
depreende da justificaçao apresentada pelo autor, que os jovens possam ter
meihores condiçöes para escoiher sua carreira profissional.

Concordamos corn o mérito da proposicao, mas dissentirnos no tocante ao
momento da aplicaçao dos referidos testes, porque julgarnos mais oportuno
sejam aplicados em alunos de faixa etária superior a daqueles que cursam a
8a série. Entendemos ser muito mais coerente a realizaçao de testes
vocacionais para alunos prestes a ingressar no curso superior. Por isso,
apresentamos emenda ao art. 10 do projeto.

Conclusäo
A vista do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.708/98,

no 10 turno, corn a Emenda n o 1, a seguir apresentada.
EMENDA N O 1

D6-se ao art. 10 a seguinte redacão:
"Art. 10 - Ficarn as escolas pUblicas estaduais, rnantidas pelo poder püblico

estadual, obrigadas a realizar testes vocacionais em seus alunos
matriculados na 3a série do ensino médio.

§ 10 - Os testes a que se refere o "caput" deste artigo são gratuitos e
obrigatOrios para todos os alunos do ensino médio da rede püblica estadual.

§ 20 - Os testes serão programados e realizados por equipes técnicas
especializadas nessa area da psicologia aplicada.".

Sala das ComissOes, 1' de julho de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.736/98

Comissão de Educacão, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em exame dá nova
redaçao ao "caput" do art. 169 da Lei n o 7.109, de 13/10/77, que contém 0Estatuto do Magistério Püblico Estadual.

Examinada preliminarmente na Comissão de Constituiçao e Justiça, que
não encontrou óbice de natureza juridica, constitucional ou legal a sua
tramitacao, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer de 10 turno,na forma regimental.

Fundamentacao
A proposicao modifica o art. 169 do Estatuto do Magisterio Püblico

Estadual, de forma a assegurar ao professor, ao supervisor pedagOgico e ao
orientador educacional que trabaiharam corn classes de educaçao especial o
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direito a incOrpOracãO dos 20% correspondenteS a gratificacão pela função, a
qual pasSaria a integrar sua remUneracaO estando ele ainda no exercIcio da
atividade, desde que a tenha recebido pelo perlodo minimo de 1.460 dias,
despreZado tempo anterior a interrupcãO por periodo de 730 dias.

A matéria é regida pelo art. 61, VIII, da ConstituicãO do Estado, que atribui a
Assembléia Legislativa, corn sancão do Governador, a criação, a
transformacão e a extinçãO de cargo, emprego e função püblicos da
administracäo direta, autárquica e fundacional, bern como a fixaçäo da
respectiva remuneracãO, respeitados os parãmetroS da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

A alteração prevista pela proposicão significa, na prática, aumento da
remuneracão de urn grupo de servidores que exercem atividades que
requerem especializacão e aptidäo, por lidarem corn indivIduos portadores de
deficiências fIsicas, mentais ou comportamentaiS diversas.

ConclusãO
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 1.736/98

no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 1 0 de juiho de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - José

Henrique - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.757/98

Comissäo de FiscalizacãO Financeira e Orcamentária
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe autoriza
a Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica, de propriedade do
Estado.

Preliminarmente, foi a matéria remetida a Comissão de Constituicão e
Justica, 	 que 	 ernitlu 	 parecer 	 concluindo 	 por 	 sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe as Ernendas n°s 1 e 2.

Vern agora o projeto a esta Comissão para, nos termos regimentais,
receber parecer quanta aos aspectos financeiros e orçamentárioS.

FundamentacãO
O projeto em tela objetiva a alienacäo, pelo Estado, de imóveis de sua

propriedade, havidos por compra a terceiros ou recebidos em conseqüência
de procedimentos judiciais ou doacão em pagamento.

0 parecer da Comissão de ConstituicãO e Justica apresenta as
consideraçöes necessárias quanto a origem dos bens e aos aspectos Iegais a
serem atendidos para sua correta alienacão.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, observamos que não se
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valores a receber.

Todavia, entendemos que tal patrimânio, constituldo de imóveis apropriados
ao desenvolvjrnento de atividades tipicas de particulares, nao estando
aparelhado para atender as atividades do serviço püblico, tern sua gestão
pelo Estado dificultada pela burocracia imposta por leis indispensávejs ao
trato da coisa püblica.

Salientamos por fjm, que sua lucratividade e pequena em retação ao valor
patrimonial imobilizado. Assim sendo, o produto de sua alienaçao poderá ser
de major valia para o interesse püblico.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.757/98.
Sala das ComissOes, 25 de junho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Marcos Helênio -

Sebastião Navarro Vieira - AntOnio Roberto.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.555/97

Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orcamentarja
Relator-jo

Por meio da Mensagem n o 239/97, o Governador do Estado envia a esta
Casa o projeto de lei em epIgrafe, que autoriza a alienaçao de imóveis da
Fundaçao Rural Mineira - Colonizacao e Desenvolvjmento Agrário -
RURALMINAS.

Aprovado em 10 turno na forma original, vem o projeto agora a esta
Comissão, para receber parecer em 2 0 turno.

Fundamentacao
Os Municipios de Itambacurj, Pirapora, Oliveira, Gouveia e Coromandel,

Segundo negociação proposta por meio do Executivo Estadual, manifestaram
o seu interesse em comprar as imOveis constitujdos por totes urbanos sem
edificacao, exceto o de Coromandel, que tern como benfeitoria urn prédio
residenojal de dois pavimentos

São esses os imOveis objetos da proposiçao sob comento, cujo art. 30
atende a que, na ausêncja de interesse dos rnunicipios, a alienação se fará a
terceiros, cumpridos, evidentemente as preceitos legais pertinentes a rnatéria
e ja observados na Comissão de Constituiçao e Justiça.

Do ponto de vista financeiro e orcarnentarjo entendemos que, em qualquer
das hipOteses, não haverá prejuizo para a entidade vendedora, a
RURALMINAS

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no
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1.555/97 no 20 turno, na forma original
Sala das ComissOes, 2 de julho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - AntOnio

Roberto - Marcos Helênio - Ajalmar Silva.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.645/98

Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa a alterar a
Lei no 12.735, de 30/12/97, que dispOe sobre o Imposto sobre a Propriedade
de Veiculos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

Aprovado no 1 0 turno, sem emendas, o projeto foi despachado a esta
Comissão, a fim de receber parecer para o 20 turno, nos termos do art. 189 do
Regimento Interno.

Fundamentacâo
A isenção do IPVA para os velculos automotores utilizados exciusivamente

no transporte escolar somente ira vigorar a partir de 1 0/1/99, possibilitando as
ajustes necessárias na lei orçamentária para 0 prOximo ano.

A seguranca dos alunos pressupOe, necessariamente, a utilização de
velculos mais novas, serido certo que a isençãO prapasta estimulará as
proprietários a adquirir velculos zero quilOrnetro, para serem utilizados no
transporte escolar.

A exigência contida na proposiçãO de que as motoristas profissionais
autônamos registrem as velculos no Orgäo competente, para fins de
cancessão do beneflcio fiscal, resguarda as interesses do Estado,
possibilitando ao Fisco Estadual maiar controle e fiscalização.

Conclusãa
Diante do exposto, nosso parecer e pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.645/98 no 20 turna, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 2 de julho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - AntOnio

Roberto - Marcos Helênio - Ajalmar Silva.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.662/98

Comissão de FiscalizacãO Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Ronaldo VasconcellaS, a projeto de lei em
epigrafe tem o objetiva de autorizar a Poder Executiva a promover a doaçäo
do imóvel que especifica ao MunicIpio de Tiros.

A propasicão foi aprovada no 1 0 turno, na forma original, cabendo a esta
Comissão, agora, examiná-la no 2° turna, conforme estabelece a Regimento
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Fundamentaçao
0 projeto em tela contém a necessária autorizaçâo legislativa para que o

Executivo Estadual promova a doação ao Municlpio de Tiros de urna area de
7.200m2 para a construço de urn ginásio poliesportivo.

Quanto a repercussao financeira decorrente da aprovação do projeto, vale
reafirmar que inexistem despesas para o Estado na transaçao, embora exista
reduçao no seu ativo permanente constante do balanço patrimonial.

Ademais, Os beneficios que serão gerados justificarn a relevância, a
convenjêncja e a oportunidade da medida.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.662/98 no 21 turno, na forma original.
Sala das Comissöes, 2 de juiho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antonio

Roberto - Marcos Helênio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.745/98

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria
Relatôrio

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe tern por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica a
Associaçâo de Pals e Amigos dos Excepcionais do Municipio de Jequeri.

A matéria foi aprovada no 1 0 turno, sern emenda. Cabe agora a esta
Comissâo emitir parecer sobre ela, conforme dispOe o Regimento Interno.

Fundamentaçao
Reiteramos o parecer desta Comissäo exarado no 1° turno, por entender

que a matéria e conveniente e oportuna. Trata-se da transferência de domInio
de bern imOvel a Associaçao de Pals e Amigos dos Excepcionais de Jequeri,
entidade que vem prestando relevantes serviços de interesse püblico,
reconhecidos por toda a sociedade.

Do ponto de vista financeiro e orcamentárjo, devemos reconhecer que
haverá redução do passivo permanente do Tesouro Estadual. Entretanto,
como a transaçâo visa a atender ao interesse pUblico e nao acarretará Onus
financeiro para o Estado, acreditamos que a referida reduçâo será
amplamente compensada pelos beneficios que poderão advir da medida
proposta.

Conclusão
Diante do exposto, sornos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.745/98 no21 turno, na forma original.
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Sala das ComissöeS, 2 de julho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - AntOnio Roberto, relator - Marcos Helênio -

SebastiäO Navarro Vieira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.758/98

Comissäo de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
Relatório

0 Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem no
269/98, o projeto de lei em epIgrafe, que tern por objetivo autorizar o Poder
Executivo a fazer reverter imóvel que especifica a Marina Machado Real.

Aprovado o projeto no 1 1 turno, sem emenda, retorna agora a esta
Comissâo para receber parecer no 20 turno, que passamos a fundamentar.

Eu ndamentacäO
Conforme esta Comissão já se manifestou no 1 0 turno, o projeto de lei em

análise não encontra impedimento de natureza financeira e orçarnentária.
0 imOvel a que se refere a proposicão, situado no Municipio de Divino,

havido pelo Estado por meio de desapropriacão, destinava-se a implantacào
de posto de fiscalizacâo da Secretaria de Estado da Fazenda. ApOs ter
cumprido sua finalidade, foi desativado, por ter sido considerado
antieconOmico.

Assim, tornando-se o bern desnecessáriO para o Estado, que não prevé
outra destinaçâo para ele, o Governador do Estado propOe a sua reversão,
mediante devolução, pela beneficiária, do valor recebido, devidarnente
atualizado.

Conclusäo
Diante do exposto, somos pela aprovacäo, no 2 0 turno, do Projeto de Lei no

1.758/98 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 2 de juiho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastiäo Navarro

Vieira - Antonio Roberto.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1, 2 E 3, APRESENTADAS, NO 10

TURNO, AO SUBSTITUTIVO N o 1 A0 PROJETO DE LEI N O 1.322/97
Cornissão de Educaçäo, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
A proposiçâo em epIgrafe, do Deputado Gilmar Machado, que altera

dispositivos da Lei n° 11.052, de 25/3/93, foi apreciada pela Comissão de
Constituiçao e Justiça e, a pedido do autor, pela Comissâo de Fiscalizacäo
Financeira e Orçamentária, que produziu 0 Substitutivo n° 1. Encaminhado ao
Plenário, o substitutivo recebeu as Emendas n°s 1 a 3, que vêm a esta
Comissão para parecer.
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Fundamentação
Duas emendas apresentadas em Plenário modificam o inciso VI do art. 20

do Substitutivo n o 1, e a outra exige dois anos de funcionamento para que as
entidades criadas após a vigência desta lei possam emitir carteiras de
estudante.

Estamos de acordo corn a Emenda no 1, que unifica no rnunicIpio 0
credenciamento para a emissäo de carteiras de estudante, quando no
rnunicipio sO existir uma entidade ou quando houver mais de urna, e, nesse
caso, o credenciamento será resultado da escolha dos estudantes por meio
de votação democrática.

0 prazo de dois anos fixado pela Emenda n° 2 não tern sentido se apenas
uma entidade municipal for credenciada, por escoiha dos alunos, em votação,
no caso da existéncia de vát-ias entidades de estudantes secundaristas no
municIpio, conforme prevê a Emenda n o 1. Em municIpio corn urna entidade
apenas, criada antes ou depois de publicada esta lei, esta será a
credenciada. Se assim não fosse, a emissão de carteiras seria competência
de entidade não localizada no municIpio, o que significaria discriminaçâo
injustificada em relação a esse municiplo.

A Emenda no 3 nos parece inOcua, pois não ha necessidade de se
acrescentar a palavra "gerais" a palavra "entidades" para torná-la genérica. A
palavra "entidades" já e, por si, genérica. E, aprovada a Emenda n° 1, não
será necessária a ado(;ão de urn nome genérico, pois so urna entidade, tenha
ela o nome que tiver, será escolhida democraticamente para emitir carteiras
no âmbito do municIplo.

Para aperfeiçoar a redaçâo da Ernenda n o 1, apomos-Ihe uma subemenda.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n o i na forma da
Subemenda no 1, a seguir apresentada, e pela rejeição das Ernendas n o s 2 e
3, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n o 1.322/97.

SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 1
No texto da Emenda n° 1, substitua-se a palavra "Associaçao" pela palavra

"Entidade".
Sala das Comissöes, 10 de juiho de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Anivaldo Coelho.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUN IcAçOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 217/98, as seguintes comunicaçöes:

299
Do Deputado AntOnio Roberto, dando cléncia a Casa do falecirnento do Sr.

Magno Magalhães Bastos, ocorrido em 1 0/7198, em São Dorningos do Prata.

(- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Mauri Torres, dando ciència a Casa do falecimento do Sr.

Alexandre Pereira de Castro, ocorrido em 2/7/98, nesta Capital. (- Ciente.
Qficie-se.)

Do Deputado TarcIsio Henriques, dando ciência a Casa do falecimentO do
Sr. Paulo Iglésias de Mattos, ocorrido em 26/6/98, em CataguaSeS. (- Ciente.
Oficie-se.)



W
300

BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 1998

ATAS

ATA DA 134 REUNIAO DE DEBATES, EM 3/7/98
Presidéncia do Deputado Pericles Ferreira

Sumário: Comparecirnento - Abertura - 11 Parte: 1' Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: OfIcios e telegrama - 2a Fase (Grande Expediente): -
Apresentaçao de Proposiçôes: Projeto de Lei n o 1.838/98 - Requerimento n°
2.656/98 - Requerimento do Deputado Ajalmar Silva - 2a Parte : Abertura de
lnscriçoes - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Elmo Braz - Maria Olivia - Agostinho PatrUs - Ajalmar Silva - Alvaro AntOnio

- AmbrOsio Pinto - AntOnio Genaro - Dimas Rodrigues - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - José Braga - José Militão - Marco Regis -
Olinto Godinho - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaido
Vasconcellos - TarcIslo Henriques - Wanderley Avila - Wilson TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Pericles Ferreira) - As 9hl5rnin, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nmero 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 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Dimas Rodrigues, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da

ata da reuniáo anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado Marco Regis, 1 0-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondéncia:

OFICIOS
Do Sr. José Fernandes Filho, Presidente do Grupo de Trabalho para

Reformas Constitucionais, encaminhando sugestão para a base de cálculo
para o adicional por tempo de servico.

Do Sr. Jairo LeVis Filho, Chefe do DETRAN-MG, encaminhando, em
atenção a requerimento do Deputado Anderson Adauto (esciarecimento dos
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motivos do retardarnento da emissão de documentos de velculos na 15a
Delegacia Regional de Seguranca PUblica, de Uberaba), as informaçOes
prestadas pela Chefia da Divisão de Controle de CIRETRANS. (Anexe-se ao
Requerimento n° 2.604/98.)

Do Cel. PM Márcio Lopes Porto, Comandante-Geral da PMMG, informando,
em atencäo a requerimento da CPI dos Garimpos, que o Sr. Paulo Henrique
Tibães não foi encontrado no MunicIpio de Diarnantina. (- A CPI dos
Garimpos.)

De D. José Alberto Moura, Bispo Diocesano de Uberlândia; dos Freis
Francisco O'Conaire, Vice-Diretor do Ufficio Giustizia, Pace e Salvaguardia
del Creato, e Francisco Probst, da Vice-ProvIncia de São Benedito da
AmazOnia; do Convento de Santa Maria della Foce e do Centro Regional da
Ordine Francescano Secolare, manifestando seu protesto contra os atos de
violência praticados por policiais e fazendeiros em reunião do dia 25 de junho,
em Uberlândia. (- A Comissão de PolItica Agropecuária.)

Do Sr. Alfeu Silva Mendes, Presidente da Organizacão das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais - OCEMG -' defendendo o cooperativismo,
especialmente como instrurnento de geracão de trabalho, e solicitando sejarn
aprovadas leis que deem as cooperativas oportunidades de participacãO e
competição na economia. (- A Cornissão de Politica Agropecuária.)

Das Sras. Barbara Maria Montsserrat Lopes, Josefina Olirnpia Viana,
Regina Licia Silva Lentz, Roma Aparecida Vasconcelos, Wilma Montserrat,
Edinéa Maria Ribeiro Corrêa, Kênia Silva, Cyntia Milhomem de Lima
Nogueira, Maria Helena Campos Pereira da Costa, Raille Rodrigues Costa
Vieira e Silvane Alves Mendes, funcionárias de cartórios de Formiga,
manifestando-se a favor da derrubada do veto a Proposicão de Lei n° 13.758.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 959/96.)

TELEGRAMA
Do Sr. Luiz Sebastião Santana, Presidente do Sindicato das EmpresaS de

Segurança e Vigilãncia do Estado de Minas Gerais, solicitando ernpenho para
a rejeição do Projeto de Lei n° 1.543197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
1.543/97.)

2a Fase (Grande Expediente)
ApresentacãO de ProposicOes

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 proposiçöes:
PROJ ETO DE LEI N o 1.838/98

Obriga as empresas privadas que atuarn na prestacão direta ou na
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intermediação de serviços médico-hospitalares a garantirem atendimento a
todas as enfermidades relacionadas no COdigo internacional de Doenças da
Organizaçao Mundial de Saüde.

A Assembiéia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 -As empresas de seguro-saUde, as empresas de medicina de grupo,

as cooperativas de trabaiho medico e outras que atuem na prestação direta
ou na intermediaçao de serviços médico-hospitalares, as quals operem no
Estado de Minas Gerais, ficam obrigadas a garantir o atendimento a todas as
enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças da
Organização Mundial de Saüde, não podendo impor restriçöes quantitativas
ou de qualquer natureza.

Art. 20 - 0 não-cumprimento dos preceitos desta lei sujeitará as infratoras a
muita de 17.000 Unidades Fiscais de Referência - UFIRs - para cada caso
apurado, aplicando-se o dobro em caso de reincidéncia.

Art. 30 - o Poder Executivo reguiamentará esta lei no prazo de 30 dias a
contar da data de sua pubiicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubIicaçao.
Sala das Reuniöes, 1° de juiho de 1998.
Anivaido Coelho
Justificaçao: A saUde é urn dos direitos fundamentais da pessoa humana,

garantido pela Constituiçao Federal em seus arts. 6 0 e 196. E também urn
direito básico do consumidor, previsto pelo Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal n° 8.078, de 1990), art. 6 0, inciso I.

Apesar da expressa proteção legal, ninguém hoje pode deixar de
reconhecer a situação de calamidade por que passa a saüde no Pals: leitos
desativados, faIta de medicamentos, baixos salários dos profissionais do
setor, fraudes e desvio de recursos são alguns dos elementos que apontam
para o sucateamento do sistema püblico de saUde no Brash.

Aproveitando-se dessa situação e na ânsia de auferir lucros cada vez
maiores, as empresas que operam diretamente ou intermediam os serviços
de saüde obrigam o consumidor a aceitar ciáusulas contratuais abusivas e
injustas, não verificáveis em nenhum outro pals do mundo.

Entre tais ciáusuias, encontramos a exclusão de uma longa lista de
enfermidades da cobertura dos pianos de seguro-saüde, como, por exemplo,
as doenças infecto-contagiosas (inclusive a AIDS), as epidemias e as
doenças crOnico-degenerativas.

Em artigo publicado pelo jornal "Foiha de S. Paulo" em 12/2/94, o medico
Ivan Moura Fe, Presidente do Conseiho Federal de Medicina, foi feliz em
afirmar: "Não existe 'meia saüde' nem 'meia doença': saüde 6 integral.
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Imagino que os mercadores da saüde nunca conseguirão entender isso".
Corn efeito, não ha sentido em urn consumidor procurar urn medico

conveniado de seu piano de saUde para se curar e receber como resposta
que so é posslvei tratar de urna parte de suas enfermidades, pois o resto não
está coberto pelo convénlo.

Continua Ivan Moura Fe: "0 mais grave, porém, é que saüde não pode ser
tratada parcialmente não se cuida do baço sem considerar o estômago. Não
se pode tirar urn paciente em coma da UTI, no meio da noite, e dizer-Ihe
pateticamente que va embora, por que o convènio não cobre AIDS ou porque
seu prazo na UTI esgotou-se. Ele não vai. Não pode ir. Não é justo que vá".

0 Conseiho Regional de Medicina do Estado de São Paulo editou a
Resolução n o 57, de 18/10/94, posteriormente ratificada peio Conseiho
Federal de Medicina, obrigando as ernpresas que operam corn piano de
saüde e seguro-saóde a garantir atendimento a todas as enfermidades
relacionadas no Codigo Internacional de Doencas.

Essa resolução - reproduzida em projeto de lei do Deputado Federal Paulo
Teixeira, do PT paulista, hoje Lei n o 9.495, de 4/3/97, por sua vez reproduzida
na presente proposicão - ainda é objeto de impugnacão por parte das
empresas de saüde. Fundamentalmente, tais empresas alegam que o
Conselho Federal de Medicina nâo teria competência para obrigar os pianos
de saUde a não excluir enfermidades de seus contratos.

Bastante distinta e, no entanto, a situação do Legislativo Estadual no
tocante a essa questão. A Constituicão brasileira declara, em seu art. 197:
"São de relevância püblica as açOes e serviços de saüde, cabendo ao poder
püblico dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentacãO, fiscaiização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa fIsica ou juridica de direito privado".

A esse respeito, comenta o ernérito constitucionalista José Afonso da Silva:
"Se a Constituicão atribui ao poder püblico o controle das acOes e serviços de
saüde, significa que sobre tais açOes e serviços tern ele integral poder de
dominação, que é o sentido do termo controle, mormente quando aparece ao
ado da palavra fiscalização". (Curso de Direito Constitucional Positivo, i oa ed.

rev., São Paulo, Malheiros, p. 762.)
A distribuicão de competências entre os diversos membros da FederacãO

para a instituição de normas de fiscalizaçao e controie sobre os serviços de
saUde e explicitada no art. 24 da Constituicao:

Art. 24 - Compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal iegislar
concorrentemente sobre:
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XII - previdência social, proteção e defesa da satde.
§ 10 - No âmbito da Iegislação concorrente, a competência da União limitar-

se-a a estabelecer normas gerais.
§ 21 - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui

a competência suplementar dos Estados.
§ 30 - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, Os Estados exercerão

competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades".
Cumpre sublinhar também a cornpetência concorrente dos Estados para

legislar sobre direito econômico (art. 24, inciso I), produção e consumo (inciso
V) e responsabilidade por dano ao consumidor (art. 24, inciso VIII).

Possui o Legislativo, pois, competéncia plena para instituir normas
complementares de saüde e defesa do consumidor, inexistindo Obices de
natureza constitucional para que a presente inciativa tramite regularmente.

São essas as razöes por que venho solicitar a aprovação do projeto de lei
que ora submetemos a deliberação dos nobres parlamentares desta
Assembléia Legislativa.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.656/98, do Deputado Olinto Godinho, solicitando seja formulada

manifestaçao de aplauso ao Sr. Ailton Silveira Machado, Superintendente
Regional Adjunto do INCRA em Minas Gerais. (- A Comissão de Politica
Agropecuária.)

Do Deputado Ajalmar Silva, solicitando seja atribuldo regime de urgéncia a
tramitação do Projeto de Lei n° 1.790/98.

2a Parte
Abertura de Inscriçoes

o Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa a
21 Parte da reunião, compreendendo as comunicaçOes da Presidéncia e de
Deputados e os oradores inscritos. Estão abertas as inscriçöes para o Grande
Expediente da prOxima reunião.

Encerramento
o Sr. Presidente - Não havendo comunicaçOes a serem feitas

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 6, as 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 16a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
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AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ailton Vilela, Maria
Jose Haueisen e Dimas Rodrigues (substituifldO este ao Deputado Luiz
Fernando Faria, por indicação da Lideranca do PPB), membros da
supracitada ComissãO. Na auséncia do Presidente, Deputado Paulo Piau,
assume a direçãO dos trabalhos o Deputado Ailton ViIeIa e, havendo nUmero
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues
que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência distribui o Projeto
de Lei n° 1.763/98 a Deputada Maria José Haueisen. Passa-se a fase de
discussão e votação de parecer sobre proposicãO sujeita a apreciacãO do
Pleriario. Corn a palavra, a Deputada Maria José Haueisen emite parecer
mediante o qual conclui pela rejeicão do Projeto de Lei n o 1.293/97 no 11

turno. Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. Após, a
Deputada Maria José Haueisen emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovacão do Projeto de Lei n° 1.763/98 no 1 1 turno, na forma original. A
seguir, passa-se a fase de discussão e votação de proposicöeS da Comissão.
A Presidência procede a leitura de requerimento de autoria do Deputado
Paulo Piau, em que solicita seja convidado o Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Armazéns Gerais no Estado de Minas Gerais - SINTRAG -,
para participar de reunião desta CornissãO, a firn de prestar esclarecirnentOs
sobre a situacão da CASEMG. Colocado em votação, é aprovado o
requerirnento. Após, a Deputada Maria José Haueisen apresenta
requerimento, em que solicita sejam convidadas as autoridades que
menciona, para participarern de reunião desta Comissão, corn a finalidade de
se discutir o Projeto de Lei n° 1.763/98. Subrnetido a votação, é aprovado o
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentareS, convoca os mernbros da Comissão para a
prôxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra Os

trabalhos.
: Sala das Comissöes, 30 de junho de 1998.

Maria José Haueisen, Presidente - Paulo Piau - Ailton Vilela. 	 -
ATA DA 573 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO

. As dez horas e trinta rninutos do dia vinte e quatro de junho de mil
novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das Comissães os
Deputados Dimas Rodrigues, AlIton Vilela e LeonIdio Bouças (substituindo
este ao Deputado Wilson Trópia, por indicação da Lideranca do PFL),

omembros da supracitada ComissãO. Havendo nümero regimental, 
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Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado LeonIdio Bouças que proceda a leitura da ata da reuniäo anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e distribui ao Deputado Ailton Vilela os Projetos de Lei n o

s 1.026/96
e 1.608/98 e ao Deputado LeonIdio Bouças, o Projeto de Lei n o 1.692/98.
Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia,
corn a discussào e a votaçao de pareceres sobre proposiçôes sujeitas a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussâo e votação, são aprovados Os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.026/96 e 1.608/98
(relator: Deputado AIlton Vilela). Passa-se, a seguir, a discussão e votação de
matéria de deliberaçâo conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei no
1.692/98 (relator: Deputado LeonIdio Boucas). Cumprida a finalidade da
reuniäo, a Presidência agradece a presença dos parlarnentares, convoca os
membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 2 de juiho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - Alton Vilela.

AlA DA 104 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITu1çA0 E
JUSTIA

As onze horas do dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Hely TarquInio,
Antonio JUlio, Sebastiâo Costa, João Batista de Oliveira e Marcos Helênio,
mernbros da supracitada Comissão, e o Deputado Raul Lima Neto. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Hely TarqüInio, declara aberta a
reunião e, em virtude de requerimento aprovado pela Comissão, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. Logo apOs, acusa o recebimento das
seguintes proposiçöes, para as quais designa os relatores a seguir citados:
Projetos de Lei no

s 1.799; 1.805; 1.806 e 1.807/98 (Deputado Antonio
Genaro); 1802; 1.803 e 1.804/98 (Deputado Antânio JUlio); 1.801/98
(Deputado João Batista de Oliveira); e 1.800/98 (Deputado Sebastião Costa).
Passa-se a fase de discussão e votação de pareceres sobre proposiçöes
sujeitas a apreciação do Plenário. Submetidos a discussäo e votação, cada
urn por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s
1.381/97 (relator: Deputado Marcos Helênio); 1.727 e 1.755/98 (relator:
Deputado Sebastião Costa); e o parecer que conclui pela
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inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei
no 1.752/98 (relator: Deputado AntOnio Genaro). 0 Projeto de Lei
Complementar no 34/98, que recebeu parecer do relator, Deputado AntOnio
JUlio, concluindo por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade corn as
Emendas n

os 1 e 2, teve sua discussão adiada em virtude de pedido de vista
deferido pela Presidência. Passa-se a fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposicöes que dispensam a apreciacão do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n

os 1.674/98 (relator: Deputado AntOnio JUlio);
1.714; 1.767 e 1.768/98, estes corn as emendas que receberam o n o 1
(relator: Deputado Sebastião Costa). Nos termos regimentais, o Presidente
determina o envio do Projeto de Lei n o 1.752/98 ao Plenário, para que seu
parecer seja incluldo em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidente agradece o comparecimento de todos, convoca as membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 25/6, as
10h30min, corn a finalidade de se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei no
1.790/98, do Tribunal de Contas, que dispOe sobre a revisão dos Pianos de
Carreira para as Servidores do Tribunal de Contas e dá outras providências,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 10 de juiho de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Antonio JUlio - Marcos Helênio - Sebastião

Navarro Vieira.
ATA DA 18a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Carlos Pimenta, Wilson Pires e Marcos Helênio, membros da
Comissão supracitada . Havendo nUmero regimental, a Deputado Carlos
Pimenta assume a Presidência, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Marcos Helênio que proceda a leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelas membros presentes. A seguir, 0

Presidente distribui o Projeto de Lei no 1.709/98 ao Deputado Wilson Pires e
passa a discussão e a votacão de proposiçOes sujeitas a apreciacão do
Plenário. Na auséncia do Deputado Jorge Hannas, o Presidente redistribul o
Projeto de Lei no 1.527/98, no 1 0 turno, ao Deputado Marcos Helènio. 0
relator, Deputado Marcos Helênio, procede a leitura de seu parecer, que
conclui pela aprovação do projeto corn a Emenda n o i. Submetido a
discussão e votação , é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Wilson Pires para proceder 6 leitura de seu parecer
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sobre o Projeto de Lei n o 1.584/97, no 10 turno, mediante o qua[ conclui pela
aprovação do projeto na forma proposta. Colocado em discussão e votação, e
o parecer aprovado. Em seguida, o Presidente passa a discussäo e a votaçao
de proposicães que dispensam a apreciação do Pienário. Submetido a
discussäo e a votaçao, é aprovado em turno Unico o Projeto de Lei no
1.578/97 ( relator: Deputado Wilson Pires). A Presidéncia submete a votação
o Requerimento n o 2.498/98, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissäo para a prôxima reunião ordinária, determina a
Lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissôes, 2 de julho de 1998.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires - Adelmo Carneiro Leão-Hely

Tarqu In 10.
ATA DA 126a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIzAcA0 FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA
As quinze horas e trinta minutos do dia trinta de junho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Kemil
Kumaira, Mauri Torres, Antonio Roberto, Sebastiäo Navarro Vieira, José
Braga e Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por
indicacão da Lideranca do PT), membros da Comissão supracitada. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a
reunião. Em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauri
Torres, o Presidente dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão que a subscrevam. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta.
Na fase de distribuicao de matérias, o Presidente designa os Deputados José
Braga e Sebastião Navarro Vieira para relatar, no 10 turno, os Projetos de Lei
nos 1.381/97 e 1.755/98, respectivamente. Devido a ausência do Deputado
José Bonifácio, o Presidente redistribui ao Deputado Mauri Torres os Projetos
de Lei n

o
s 1.715 e 1.763/98, do Governador do Estado. Passa-se a l a Fase

da Ordem do Dia. 0 Deputado Mauri Torres apresenta requerimento em que
solicita a inversão da pauta para que o Projeto de Lei n o 1594/98 seja
apreciado em ültimo lugar. Colocado em votaçäo, é o requerimento aprovado.
A seguir, o Presidente retira da pauta o Projeto de Lei n o 1.662/98, por não
atender aos pressupostos regimentais. ApOs, o Deputado José Braga, relator
do Projeto de Lei no 1.555/97 emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Quanto ao Projeto de Lei n o 1.715/98, o relator, Deputado Mauri
Torres, emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na
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forma do Substitutivo n o 1, da Comissäo de ConstituicãO e Justiça, com as
Emendas n

os 1 a 4, da Comissão de Administracão Püblica, e 6 e 7, que
apresenta; e pela prejudicialidade da Emenda no 5, da Comissão de
Administracão Püblica. Submetido a discussãO e votação, é o parecer
aprovado, corn voto contrário do Deputado Marcos Helênio. Quanto ao
Projeto de Lei n o 1.762/98, o relator, Deputado Mauri Torres, solicita prazo
regimental para emitir seu parecer, o que é deferido pelo Presidente. Após, o
Deputado Mauri Torres, relator do Projeto de Lei n o 1.763/98, emite parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto corn as Emendas n

o
s 1 e

2. A seguir, o Presidente informa que continua em discussão o parecer sobre
O Projeto de Lei n o 1.594/98, em virtude do pedido de vista feito pelo
Deputado José Militão na reunião anterior. Nesta fase, o Deputado Mauri
Torres apresenta trés propostas de emenda. Colocado em discussãO e
votaçäo, e aprovado o parecer, salvo as propostas de emenda. Ato continuo,
são aprovadas as propostas de emenda. Em seguida, procede-se a
elaboração da nova redação, que conclui pela aprovacão do projeto corn a
Emenda no 1, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizacão, e 2 a 5.
Curnprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a prôxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 2 de julho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - AntOnio Roberto -

Marcos Helénio - Ajalmar Silva.
ATA DA 98a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAcAO

PUBLICA
As dez horas e dez minutos do dia primeiro de julho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Ajalmar
Silva, Arnaldo Penna, Marcos Helênio e AntOnio Andrade, membros da
Comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado TarcIsio
Henriques. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar
Silva, declara aberta a reunião. Em virtude da aprovacão de requerimento do
Deputado Marcos Helénlo, o Presidente dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão que a
subscrevam. Após, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e passa a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciação
do Plenário. Corn a palavra, o Deputado Arnaldo Penna emite seu parecer, no
2° turno, sobre o Projeto de Lei no 1.397/97, mediante o qual conclui pela
aprovaçao da matéria na forma do vencido em 1 0 turno. Na fase de
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discussão, fazem uso da palavra Os Deputados TarcIsio Henriques, que se
manifesta contrariamente ao parecer; Arnaldo Penna e Marcos Helênio, que
se manifestam favoravelmente. Colocado em votação, é o parecer aprovado.
A seguir, submetidos a discussão e votação, são aprovados os seguntes
pareceres: em 2° turno, parecer pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.290/97
na forma do vencido em 10 turno; (relator: Deputado Arnaldo Penna); em 10
turno, parecer pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.668/98 (relator:
Deputado Antonio Andrade); e parecer pela aprovaçäo do Projeto de Lei
Complementar no 30/98 corn as Emendas n°s 1 a 3 (relator: Deputado
Arnaldo Penna). Durante a discussão do Parecer para o 10 Turno do Projeto
de Lei no 1.259/97 (relator: Deputado Arnaldo Penna), que conclui pela
rejeição da matéria, o Deputado Marcos Helênio solicita vista da proposiçäo,
o que é concedido pelo Presidente. For sua vez, o Deputado Arnaldo Penna,
durante a discussão do parecer que conc!ui pela aprovação, em 10 turno, doProjeto de Lei n o 1.494/97 na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta
(relator: Deputado Marcos Helênio), solicita vista da matéria, 0 que é
concedido pelo Presidente. Passa-se 6 21 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposiçOes que dispensam a
apreciação do Plenário. E aprovado o Requerimento no 2.239/97, do
Deputado Geraldo Nascimento, em que solicita a instalação de Estaçâo
Aduaneira do Interior - AEDI - no Municipio de Timóteo. Passa-se a 3° Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposiçOes
da Cornissào. E aprovado o requerimento do Deputado Gil Pereira, solicitando
reunião para se debater corn os convidados que menciona a Lei no 12.618, de
24/9/97. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para as
próximas reunjOes extraordinárias, logo mais, as 16h3Omjn e arnanhã, as 10
horas, corn a finalidade de se apreciarem, no 2 0 turno, os pareceres sobre OsProjetos de Lei n o

s 1.594/98, do Governador do Estado, que dispOe sobre a
reorganjzacao da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e dá outras
providéncias; 1.642/98, do Deputado TarcIsio Henriques, que altera a Lei no
16.222, de 25/9/97; 1.666/98, do Governador do Estado, que cria
estabelecjrnento penitenciário na estrutura da Secretarja de Estado da
Justiça; e 1.715/98, do Governador do Estado, que institui a politica de
regulação dos serviços püblicos concedidos ou permitidos, cria a ARSEMG e
dá outras providéncias; determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, l°de julho de 1998.
LeonIdjo Bouças, Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo Penna -Ajalmar

Silva - Wilson Fires.
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ATA DA 72° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO

As nove horas e trinta minutos do dia dois de julho de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Dimas
Rodrigues, AIlton Vilela e Arnaldo Penna, membros da supracitada Comissão.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues,
declara aberta a reunião. Em virtude da aprovacão de requerimento do
Deputado AIlton Vilela, o Presidente dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão que a
subscrevarn. 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 1.053/96, 1.373 e 1.427/97, 1.609, 1.733 e 1.741/98 e
ao Deputado Aliton Vilela, os Projetos de Lei n

os 1.629, 1.682, 1.683, 1.720 e
1.721/98. Encerrada a 18 Parte dos trabaihos, passa-se a 1° Fase da Ordem
do Dia, corn a discussão e a votacão de pareceres sobre proposicOes sujeitas
A apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 1.053/96, 1.373 e

1.427/97, 1.609, 1.733 e 1.741/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Passa-
Se, a seguir, a discussão e a votação de matéria de deliberação conclusiva da
Comissão. Submetidos a discussão e votacão, são aprovados os Pareceres
de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 1.629, 1.682, 1.683, 1.720 e
1.721/98 (relator: Deputado Ailton Vilela). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os membros
da Comissão para as reuniOes extraordinárias a serem realizadas hoje, as
1030min e as 16 horas, e amanhã, dia 3, sexta-feira, as 9 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 2 de juiho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - AIlton Vilela - Ajalmar Silva.
ATA DA 58° REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As quatorze horas e trinta minutos do dia dois de julho de mil novecentos e

noventa e olto, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Wilson
Tropia, AIlton Vilela e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Arnaldo
Penna, por indicacäo da Lideranca do PSDB), membros da supracitada
Cornissão Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado
Wilson Tropia assume a direçâo dos trabalhos e, havendo nümero regimental,
declara aberta a reunião. Em virtude da aprovacäo de requerimento do
Deputado Ajalmar Silva, o Presidente dispensa a leitura da ata da reuniào
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado AIlton Vilela
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Os Projetos de Lei n
o
s 1.068/96, 1.394/97, 1.546/97, 1.632/98 e 1.644/98 e ao

Deputado Ajalmar Silva o Projeto de Lei n o 1.750/98. Encerrada a la Parte
dos trabaihos, passa-se 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a
votaçäo de pareceres sobre proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votaçao, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei n

o
s 1.068/96, 1.394 e 1.546/97, 1.632 e 1.644/98

(relator: Deputado Ailton Vilela). Passa-se, a seguir, a discussão e a votação
de matéria de deliberação conclusiva das comissöes. Subrnetido a discussão
e votaçao, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no
1.750/98 (relator: Deputado Ajalmar Silva). Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissöes, 2 de juiho de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna - Ailton Vilela.

TRAMrIAcA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.667/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
Retatôrio

0 projeto de lei em tela, da Comissão de Direitos Humanos, tern como
objetivo conceder indenização as vItimas do acidente da Gameleira, mediante
verba orçamentária estadual prOpria, nos valores que menciona.

Publicada em 28/3/98, foi a proposição distribulda a esta Comissão para,
nos termos regimentals, receber parecer quanto aos aspectos jurIdicos,
constitucionais e legais.

Fundamentaçao
A proposição em tela visa a instituir indenização a ser paga pelo Tesouro

Estadual as vItimas e aos herdeiros das vitimas do desabamento do Pavilhão
de Exposiçoes cia Gameleira. As verbas indenizatórias fixadas no projeto não
tern o poder de reparar por inteiro o sofrimento e Os danos sofridos pelas
familias dos trabalhadores que foram vitimas daquele lamentável acidente.
Apenas amenizará tais sofrimentos, que perdurarn ha mais de duas décadas.

Fol editada a Lei n° 6.480, de 22/11/74, que autorizou o Poder Executivo a
conceder auxilio temporário por 24 meses as pessoas envolvidas no acidente,
a tItulo de antecipação de indenizaçäo eventualmente deferida pelo Poder
Judiciário. Esgotado o prazo previsto na referida lei, aquelas pessoas ficaram
totalmente desamparadas. Fato püblico e notório, as acOes judiciais
impetradas contra o Estado pelas vItimas que pleiteiam indenizaçoes, apesar
de muitos anos de tramitaçâo, encontram-se, ainda, na fase inicial do
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procesSo.
Do ponto de vista da constitucionalidade, não ha óbice a tramitação da

matéria nesta Casa. Alias, não foram poucas as vezes em que o Legislativo
mineiro concedeu subsidios dessa natureza. E oportuno lembrar, também,
que a Constituicão de 1988, em seu art. 37, § 6 1, consagrou o princIpio da
responsabilidade objetiva, segundo o qual as pessoas juridicas de direito
püblico, independentemente de se apurar culpa, são responsâveis pela
reparacão de danos causados a terceiros em razão de acão ou omissão de
seus agentes.

0 art. 25 da mesma Carta confere aos entes federados prerrogativaS para
legislar acerca de assunto de seu interesse, o que reforça o respaldo legal do
projeto em discussão.

Ha reparos a fazer ao projeto, especialmente do ponto de vista técnico, pois
a redação de seu art. 1 0 está incompleta. Para sanar esse viclo,
apresentamos a Emenda no 1. Como medida de prudéncia, fizemos constar
na redação dessa ernenda a possibilidade de o Estado descontar os vatores
pagos por determinacão da lei proposta daqueles eventualmente fixados em
decorrência de sentença judicial corn a mesma finalidade. Inclulmos, ainda,
em nosso parecer a Emenda no 2, cujo objetivo é fixar o prazo para
regulamentacão da tel.

Con ci usão
Pelas	 razöes 	 aduzidas, 	 conclulmos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.667/98 corn as
Emendas n

os 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA N o 1

D6-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1 0 - 0 Estado pagará indenizacão as vitimas do desabamento do

Pavilhão de Exposicöes cia Gameleira, em Belo Horizonte, obedecidos os
seguintes limites:

- de R$5.000,00 (cinco mil reals) a R$10.000,00 (dez mil reals), nos casos
de lesão corporal de natureza grave ou permanente;

II - de R$15.000,00 (quinze mil reals), em caso de morte.
Parágrafo Unico - A indenizacãO a que se refere este artigo será

considerada como adiantamento de eventual liquidacão de sentenca oriunda
de decisão judicial favorável as vItimas e será paga se requerida pela vItima,
por procurador legalmente constituldo para esse fim ou por sucessor legal, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data fixada na
regulamentação desta lei.".

EMENDAN°2
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Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90

(noventa) dias contados da data de sua publicação.".
Sala das Comissöes, 6 de maio de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Julio, relator - Marcos Helênio -

Sebastião Costa.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.385/97

Comissâo de Fiscalização Financeira e Orcamentária
Relatãrio

De autoria 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 imôveis que menciona.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n o 1, corn as
Emendas n

o
s 1 e 2. Agora, nos termos regimentais, compete a esta Comisso

apreciá-la no 20 turno.
Conforme dispOe o § 1 0 do art. 189 do Regimento Interno, cumpre-nos fazer

constar neste parecer a redaçao do vencido, o que será feito na sua parte
final.

Fundamentaçâo
Reiterando o parecer exarado por este Orgão colegiado, manifestarno-nos

favoráveis a pretendida alienaçâo aos municipios das praças de esportes e
de outros imóveis de uso püblico construIdos pelo Estado e especificados no
Anexo I do projeto de lei.

Esse juIzo sobre a matéria funda-se no fato de que a transferência de
domInio dos imóveis, além de ir ao encontro da atual poiltica de
descentralizaçao da adrninistração pCiblica estadual, não acarretará despesas
aos cofres estaduais; pelo contrário, a medida redundará em reducâo de
despesas, já que os municIpios donatários passarão a ser os responsáveis
pea manutenção dos bens alienados.

Convém esclarecer, ainda, que a proposiçäo recebeu, oportunamente,
aprimoramentos de ordem jurIdica, por meio da apresentaçäo do Substitutivo
no 1, e que as emendas que Ihe foram apresentadas tambérn são meritOrias,
justarnente porque excluem do anexo dois imóveis que, pelas circunstãricias
peculiares a cada urn, não se ajustarn ao espirito da proposição.

Conclusão
Em face do relatado, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no

1.385/97 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissöes, 2 de julho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos
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Helênio - Ajairnar Silva.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJ ETO DE LEI No 1.385/97

Autoriza o Poder Executivo a fazer doação ou reversão dos imOveis que
menciOfla.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou a fazer reverter aos

municIpios as pracas de esportes construIdas pelo Estado, relacionadas no
Anexo I desta lei.

Parágrafo Unico - A alienação dos imóveis descritos neste artigo condiciona-
se a sua utilização como centros de prática de esporte e lazer.

Art. 20 - Os municipios donatários deverão formalizar junto a Secretaria
Estadual de Administracão seu interesse pela doação ou reversão, dentro de
120 (cento e vinte dias) contados a partir da publicacão desta lei, sob pena de
renUncia tácita.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.

Anexo I
(a aue se refere o art. 1 0 desta lei)

Or
I

MunicIp Endereco I Atual
Ide 	 io 	 utilização

M
1 Abaeté Praca 	 praca de

Frederico 	 esportes
Zacarias

5 Amparo Conceicão
da
Serra

6 Andrad Rua
as 	 ITiradentes

praca de
esportes

praca de



7 AraçuaI sem 	 praça de
denominaçã esportes

8 Arapuã Rua Oito 	 ginásio
p01 iesport
ivo

9 Baepen Rua COnego praça de
di	 Monte	 esportes

Rasor -
Centro

10 Bambul Praça 	 praça de
Antonio 	 esportes
Carlos

11 Barâo Campo S. praçade
de João esportes
Cocais

	

12 Belo 	 sem 	 C. Trein.
Horizon denominaça Esport.
te	 0	 Brig.

JerOnimo
Rua da 	 Bastos
Bahia - 	 Vago
Lourdes

	

13 Boa 	 R.Sapucai/ Clube
Espera Rua Pres. 	 Esportivo
nça 	 Roosevelt- Boa

Centro 	 Esperanç
_______ 	 a

14. BocaiCj Rua COnego praça de
va 	 Moreau 	 esportes

J. Maria
Alkimim

	

15 Born 	 Proximidade praça de
Despac s da Rua Bi- esportes

- ho 	 quinhas

	

16 Born 	 Sitio Bela 	 praça de
Repous Vista 	 esportesL°

	17 Born IRua São	 praçade

	

Sucess José - P. 	 esportes
o	 Municipal 	 sem

Av.	 denomina

	

Juscelino 	 ção
Kubitschek

18 Botelho Rua João praça de
s	 Pedro 	 esportes

Anunciação
- Centro

	

19 Brasilia Av. Rui 	 praca de
de	 Barbosa 	 esportes
Minas

20 Caeté Rua Coronel praca de
Nunes de esportes
Melo

21 Cambu Parque das Parque
quira Aguas de 	 das

Cambuquira Aguas de
Cambuqu
ira

	

22 ICampa Praca 	 praca de
nha	 Zoroastro 	 esportes

de Oliveira

	

23 Campo Rua dos 	 praca de
Belo 	 Inconfidente esportes

s - Vila
Matilde

24 Campo Rua Pref. 	 ginásio
s 	 Jorge 	 poliesport
Gerais Meimberg c/ ivo

Rua S. Luis
Capitão
Eduardo

	

25 Cana Rua 	 praca de
Verde Carmelita 	 esportes

Carvalho
Garcia -

LI	
Centro
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26 Carang Praça Pedro praça de
ola	 de Oliveira - esportes

Santa
Emilia

27 Caratin Rua dos 	 praca de
ga 	 Operários esportes

sem 	 Unidade
denominacã Complexo
o - Santa 	 Curumim
Cruz

28 Carmo Rua Antãnio quadra de
de	 Coil Filho - esportes
Minas Olaria

29 Carmo Praça do 	 praça de
do	 Rosário I 	 esportes
Parana[ Rua Miguel
ba

30 Cássia Av. 	 vago
Amazonas

31 Clarava Rua Ceará - sem
Centro	 destinaçã

0 Pogo
artesiano

32 Cláudio Rua praça de
DivinOpolis esportes
Cajuru e
Cláudio -
São
Francisco

33 Coluna Rua São 	 praça de
João 	 esportes
Evangelista
- Centro

34 Concei Av. General Quadra
cão do Raimundo Poliesport
Rio	 Sampaio	 iva de
Verde 	 Contenda

 S

319

35 Congon Rua Mestre praca de
has do Virgulino esportes
Norte

36 Conqui Rua Sete de praca de
- sta 	 Setembro esportes
37 Corinto Av. GetUlio praça de

Vargas, 811 esportes
- Centro

38 Corom Av. 	 praca de
andel Celestino 	 esportes

Dayrel
39 Curvelo Rua praca de

Domingos esportes
Viana, 49 -
Centro

40 Descob Sitio da 	 praca de
erto 	 Vargem - 	 esportes

Centro
41 Diaman Av. 	 praca de

tina 	 Francisco 	 esportes
Sá

42 Dionisi Rua José 	 praca de
- o 	 Mateus 	 esportes
43 Divino sem 	 destinado

denominacã a praca
o 	 de

esportes
44 Divinôp Av. GetiIio Divinópoli

ohs 	 Vargas - 	 s Tênis
Centro 	 Chibe

45 Dores sem 	 praca de
do 	 denominacã esportes
lndaiá o

46 Espera Estrada 	 praça de
Feliz 	 Para 	 esportes

Carangola
47 Espino Rua 	 vago

sa	 GeneralIssi
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mo Deodoro

48 Formig Av. Paula 	 praça de
a	 Vieira de 	 esportes

Brito - Do
Quinzinho

49 Francis não consta
co
Dumont

50 FunUân RuaJoäo praçade
dia	 Martins da esportes

Rocha
51 Govern Rua Afonso praça de

ador Pena, 2.550 esportes
Valadar - Centro
es

52 IGuanh Av. Milton 	 praça de
äes 	 Campos	 esportes

53 Guaran I Rua Dr. 	 praça de
Armando 	 esportes
Xavier

54 Guarda Rua Santa ginásio
-Mor 	 Rita, 27 - 	 esportes

Centro
55 lapu 	 Rua Meca praça de

Pereira 	 esportes
56 Ibiá 	 Ruall - 	 quadrade

Rosa Maria esportes
57 Iguata Rua 27 - 	 Quadra

ma 	 Centro	 Poliesport
iva. E. E.
Paula
Carvaiho

58 Ingal Rua praçade
Aureliano de esportes
Souza

59 Inhapi Rua Alberto praça de
- m 	 Azevedo 	 esportes

[ç Itabira jAv. Carlos Praça de
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- 	 Drumond de Esportes
Andrade - Maestro
Centro 	 SiIv.

Faustino
61 Itamba Rua 	 praça de

curi 	 Farmacêutic esportes
o Joviano,
756 - Centro praça de

esportes
Rua
Farmacêutic
o Joviano -
Várzea

62 Itapece Rua José 	 praca de
rica 	 Pires 	 esportes

Novais, 46 -
Centro

63 ltaüna sem 	 Centro
denominacã Social
o	 Urbano

64 ltuiutab Rua 13 - 	 invadido
a 	 Centro Sul

651 Jacinto Rua 	 praça de
Clarindo 	 esportes
Barbosa

64 Jacutin Rua Prof. 	 praca de
ga Augusto esportes

Felipe Wolf, e estádio
72 - Centro municipal

66 Jequitin Av. Dr. 	 ginásio
honha Franco 	 poliesport

Duarte 	 ivo
67 Joalma Rua Frei 	 praca de

Samuel - 	 esportes
Centro

	__ açade
______

68 Joäo Rua das 	 pr 
Pinheir Laranjeiras esportes
0
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69 Lagoa Rua 27 de praça de
da Dezembro - esportes
Prata Av. Set.

Vargas -
Säo José

70 Lagoa N/C - 	 Ginásio
Santa Ludcea	 Industrial

Estadual
71 Lambar Rua Castro praça de

Stockier 	 esportes
72 Lavras Rua 	 praça de

Procópio 	 esportes
Alvarenga, 8
- Centro

73 Leopoi Av. dos 	 Unidade
dma 	 Expedicioná do

rios - Bela Compiexo
Vista 	 Cururnirn
não consta praça de
Rua 	 esportes
Piacatuba - praça de
Nazareth 	 esportes

74 Lima Rua Bias 	 praça de
Duarte Fortes 	 esportes

75 Luz 	 sern 	 praça de
denommnacã esportes

______ o - Centro
76 Macha sern 	 praça de

do	 denominaça esportes
o - V.
OlImpica

77 Manhu Rua 	 Centro
acu 	 Frederico 	 Esportivo

Dolabela - Alencar
Centro 	 Vargas
Rua Melo praça de
Viana - 	 esportes
Baixada 	 praça
Praca 	 corn

323

- 	 Martins 	 jardim e
Fraga - 	 praça
Centro 	 infantil

78 Manhu Av. 	 praça de

	

mirim Jusceiino 	 esportes
Kubitschek -
Cid. Jardirn

79 Medeir Av. 	 praça de
Os 	 Verissimo esportes

Gornes
80 Monjolo Rua Central praça de

esportes

81 I

Mosen Rua M, 450 praça de
hor - Sta. Cruz esportes
Paulo

82 Monte Av. das 	 praca de
Siào 	 Fontes - 	 esportes

Virtuosas 	 (não
confirmad
o)

83 Muriaé Rua praca de
Pacheco de esportes
Medeiros -
Centro

84 Muzarn Rua Sete de praça de
binho Setembro, esportes

1807-
Aparecida

85 Neporn Rua Coy. praça de
- uceno Valadares esportes

	

86 Oliveira Rua Gel. 	 ginásio
João Alves, poliesport
440 - Centro ivo

87 Ouro Rua Joo praca de
Fino	 Pinheiro - 	 esportes

	

Centro	 ________
88 Paineir Rua :6nio União -
- as 	 Fnto da 	 Esporte
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Fonseca- Clube
Bonito 	 Paineiras

89 Pains Rua Padre praça de
José esportes
Venêncio,
828

90 Pará de Av. Pres. 	 praça de
Minas GetUlio 	 esportes

Vargas, 561
- Dona
Tunica

91 Paraop Av. Dr. JUHo praca de
eba	 César- 	 esportes

Dom Cirilo
92 Patos Rua Prefeito praca de

de	 Camundinh esportes
- Minas o - Centro
93 PatrocI Av. José 	 praca de

nio 	 Maria 	 esportes
Alkimim,
482

94 Paula sem 	 Praça de
Candid denominaçã Esportes
o	 o 	 Branca P.

Bessone
95 Peçanh N/C 	 praca de

a 	 esportes
e ginásio

96 Pedra E. Major 	 Praça de
do Anta José Luiz da Esportes

Silva Viana Tancredo
Almeida
Neves

97 Perdigã Av. 	 quadra
o 	 Divinópolis - poliesport

Planalto 	 iva
98 Perdöe Inhame 	 praça de
- S_____ 	 esportes
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rpirace Rua AnIsio praca de I
ima	 Marques - esportes

Centro
10 Piranga Rua Santa Praca de
0	 Efigénia- 	 Esp.

Centro 	 Pres.
Tancredo
Neves

10 Pirapor Av. 	 praca de
1 a	 Almirante 	 esportes

Tamandaré _______
10 Pitangu Av.João 	 9a de
2 I 	 Pessoa- 	 esportes

São
Francisco

10 Piüi 	 sem 	 praça de
3	 denominacã esportes

0
10 Pogo Praça Melo praça de
4 Fundo Viana- 	 esportes

Centro
10 Pocos sem 	 Parque
5 de 	 denominacã José

Caldas o 	 Afonso
Praça Pedro Junqueira
Sanches 	 Aguas
Praca José Minerais
Afonso 	 de Minas
Junqueira 	 Gerais
Rua	 S.A.
Junqueiras Hotel

Palace
Cassino
terreno -
ex-
estabeleci
mentode
banho

10 Pocran Rua Nib 	 1praca de
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6 e 	 Morals 	 esportes
10 Pompé Rua Padre praça de
7 u 	 João Porto, esportes

853
10 Ponte Av. Nossa praça de
8 Nova Sra. das 	 esportes

Gracas, 110

Guarapirang
a

10 Prata Rua 23 de praça de
9 	 INovembro esportes

11 Raul 	 jAv.Elza 	 praçade
0 Soares I Bacelar 	 esportes

11 Resple Rua Nicanor praça de
1 ndor 	 Brasil 	 esportes

11 Rio 	 Praça 	 praçade
2 Novo Antonio	 esportes

Braga
11 Rio 	 Rua Cap.	 praça de
3 Paranal Franklin de esportes

- ba 	 Castro
11 Sabará Av. Prefeito praça de
4	 Vitor 	 esportes

Fantino, SIN
11 Sabinó Rua 	 Lazer,
5 polls 	 Joaquim 	 Esportee

Barroso 	 Turismo
Alves -
Vargem

11 Sacram I Rua Angelo praça de
6 ento 	 Crema - 	 esportes

Centro
11 Santan Av. Santana praçade
7 a de 	 esportes

Pirapa
ma

11 Santo sem 	 praça de
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8 AntOnio 'denominac esportes
do 	 o	 praça de
Monte Rua B - 	 esportes

Mons.
- Ataviano

11 Santos Estacão Est. Praça de
9 Dumont de Ferro 	 Esportes

Central 	 Tangará
Brasil, 000 T

12 São 	 Praca 	 praca de
0 Francis Presidente esportes

Co	 Juscelino
12 São 	 Rua Teb. 	 praçade
1 Gotard João Fonte esportes

o 	 Boa-
Cam pestre

12 São 	 Av. 1°de 	 praçade
2 João Junho - BR- esportes

Evange 120
lista

12 São 	 Av. Noêmia praca de
3 João 	 Procópio 	 esportes

Nepom Lou res
uceno

12 São	 Av. Ovldio praca de
4 Miguel Ferras 	 esportes

do Anta
12 Sete 	 Praça 	 praca de
5 Lagoas Carmelo 	 esportes

Mota -
Centro

12 Taiobei Av. 	 praca de
6 ras 	 Amazonas- esportes

Centro
12 Teôfilo R. Sete de praca de
7 OtOni Setembro esportes

Rua Sete - praca de
Manoelesportes
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Pimenta

12 TimOte Av. 16 - 	 ginásio
8 o 	 Quitandinha poliesport

______ No
 Três 	 Av. Sete de praça de

9 CoraçO Setembro, esportes
- es 	 60 - Centro
13 Três 	 Travessa 	 sem
0 Pontas São Luiz 	 denomna

ção
13 Tupaci Rua Bueno Praça de
1 guara Brandäo 	 Esportes

Bias
Fortes

13 Varginh Praça 	 Praça de
2 a 	 Champagna Esportes

t,89- 	 Minas
Centro 	 Gerais

Vb< PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.595/98
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária

Relatório
o Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem no

252/98, o projeto de lei em epigrafe, que visa a autorizar o Poder Executivo a
doar o imOvel que especifica ao Municipio de Machado.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, corn a Emenda no 2,
apresentada em Plenário, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer no 21 turno.

Em conformidade corn o art. 189, § 1, apresentamos a redação do vencido,
que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentaçao
O projeto em análise vem prover a necessária autorização legislativa para

que o Estado aliene bern imOvel pUblico, Segundo determinaçâo contida no
art. 18 da Carta mineira.

Trata-se de doação de imóvel de propriedade do Estado ao MunicIpio de
Machado, para que abrigue serviços pUblicos essenciais a populaçäo.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, nào ha óbice a aprovação da
matéria, mesmo que a medida represente reduçao no ativo imobilizado do
Tesouro. Dessa forma, reiteramos o parecer exarado por esta Comissão no
1°turno.
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Conclusão

Pelas razöes aduzidas, somos pela aprovacão do Projeto de Lei 
no 

1.595/98

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissöes, 2 de julho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - AntOnio Roberto, relator - Sebastiào Navarro

Vieira - Marcos Helênio - Ajalmar Silva.
Redação do Vencido no 1 0 turno
PROJETO DE LEI N O 1.595/98

Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Machado o imóvel que
especiflca.

A Assembléia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Machado

o imóvel constituldo de terreno corn area de 13.612m 2 (treze mil seiscentos e
doze metros quadrados) e respectiva benfeitoria, situado na area rural desse
municipio, no lugar denominado Cadois, registrado sob o no 5.146, a fis. 196
do livro 3H, no Cartório de Registro de lmOveis da Comarca de Machado.

Parágrafo iinico - 0 imOvel descrito neste artigo destina-se a implantacâo
de serviços pUblicos do municipio.

Art. 21 - 0 imOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo a prazo de 5 (cinco) anos contados da lavratura da escritura püblica de
doaçao, não Ihe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicOes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.667/98
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentãria

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, o projeto de lei em exame

tern corno objetivo conceder indenizacão as vItimas do acidente da
Gameleira, observados os valores que menciona.

No 10 turno, a proposição foi aprovada corn as Emendas n
o
s 2, da

Comissão de Constituição e Justica, e 3, da Comissão de Direitos Humanos.
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno e etaborar

a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentacão

Como nos manifestamos anteriormente, a projeto de lei em foco visa a fazer
Conceder, por meio do Tesouro Estadual, indenizacOeS as vItimas - e a seus
herdeiros - do desabamento do Pavilhão de ExposicOes da Garneleira,
acontecido ha quase 30 arias, na Capital mineira.

Em seu sentido amplo, a indenização 6 urna reparação de natureza
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pecuniária pelas perdas ou prejuIzos sofridos. Entretanto, sabemos que a
indenizaçao jamais reparará as conseqüências sofridas pelas vitimas e por
seus familiares.

Deve-se registrar que a proposiçào estatui, em seu art. 2 1, a previsão
orçamentária necessãria para fazer frente ao nela disposto, estando em
consonância corn o art. 167, inciso II, da Constituiçao Federal, que estabelece
que a realização de despesas não poderá exceder os créditos orcamentários
correspondentes.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.667/98

no 21 turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 2 de juiho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Roberto -

Sebastião Navarro Vieira.
Redaçao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.667/98

Concede indenizaçao as vItimas do acidente ocorrido no Bairro Gameleira.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Estado pagará indenizaçao as vItimas do desabamento do

Pavilhäo da Gameleira, ocorrido em 4 de fevereiro de 1971, no Bairro
Gameleira, em Belo Horizonte, obedecidos Os seguintes limites:

- de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reals), nos casos
de lesão corporal de natureza grave ou permanente;

II - de R$15.000,00 (quinze mil reals), em caso de morte.
Parágrafo ünico - A indenizaçâo a que se refere este artigo será paga se

requerida pela vitima, por procurador legalmente constituido para esse fim ou
por sucessor legal, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados
da data fixada na regulamentaçáo desta lei.

Art. 2° - Para custeio das despesas decorrentes da aplicaçao desta lei, 0
Estado incluirá dotaçao especIfica na lei orçamentárja do exercIcio
subsequente ao da aprovaçao desta lei.

Art. 3° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua pubicaçao.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 50 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.744/98
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orcamentarja

RelatOrio
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.744/98 dispOe
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sobre autoriZacão para a contratacão, pelo Poder Executivo, de operacão de
crédito corn 0 Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES.

Aprovado no 1° turno, corn as Emendas n°s 1 a 4, da Cornissão de
Transporte, Comunicacão e Obras Püblicas, o projeto vern a esta Comissão
para receber parecer no 2 0 turno. Segue, anexa, a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentacão
Como fou salientado anteriorrnente, a proposicão autoriza o Estado a

contratar operacão de crédito corn o BNDES ate o limite de R$92.000.000,00,
destinados a investimentos em infra-estrutura de transportes rodoviários. São
contempladas as obras das Rodovias BR-381, MG-129-434 e BR-381-262. A
operaçäo de crédito tern origem no Fundo para o DesenvolvimentO Regional,
com recursos provenientes do processo de desestatizacão conduzido pelo
Governo Federal, que podern ser aplicados também em educaçäo, saUde,
desenvolvirnento rural, geracão de emprego e renda.

Não existern, portanto, impedimentos a aprovacão do projeto de lei. A
quantia referida será incorporada ao orçarnento. Como garantia, serão
vinculadas cotas do Fundo de Participação dos Estados - FPE -, nos termos
permitidos pela Constituicão Federal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.744/98 no 21 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das ComissOes, 2 de julho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos

Helènio - AntOnio Roberto.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N o 1.744/98
Autoriza o Estado a contratar operacão de créduto corn o Banco Nacional de

Desenvolvimento EconOmico e Social - BNDES - para o firn que menciona.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado autorizado a contratar operacão de crédito corn o

Banco Nacional de Desenvolvimento EconOrnico e Social - BNDES - ate o
limite de R$92.000.000,00 (noventa e dois milhOes de reals), que serão
destinados a recuperacão de estradas e a realização de investimentos em
infra-estrutura de transportes rodoviários, compreendendo:

- obras para aumento da capacitacão vuarua em decorrência da duplicacão
da BR-381, no trecho entre os Municipuos de João Monlevade, Ipatunga e
Governador Valadares;

11 - obras na MG-129-434, para ugaçao da sede do Municipio de Itabura a
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Ill - trechos entre as sedes dos Municipios de Itabira a Nova Era e de Itabira
a João Monlevade;

IV - pavimentação do acesso do entroncamento da BR-381 a Bela Vista de
Minas (por via de Candeias);

V- restauração do acesso do entroncamento da BR-262 a São Domingos do
Prata.

Paragrafo Unico - A fonte de recursos da operaçao de crédito de que trata
este artigo resultará do Fundo para Desenvolvimento Regional corn Recursos
da Desestatizaçao - FRD.

Art. 21 - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que trata esta
lei e objeto de contrato celebrado corn o BNDES serão depositados em
instituiçoes financeiras que centralizem receita do Estado, em conta especial
aberta para essa finalidade, cuja identificação será comunicada pelo Poder
Executivo a Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
abertura.

Art. 30 - 0 Poder Executivo enviará a Assembléia Legislativa cOpia do
contrato celebrado corn o BNDES.

Art. 41 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder garantia para a
realização da operação de crédito prevista nesta lei, mediante a vinculação de
quotas do Fundo de Participaçao dos Estados - FPE -, de que trata o art. 159,
I, "a", da Constituiçao Federal.

Art. 5° - 0 Poder Executivo consignará, na lei orcamentária anual, dotaçoes
suficientes para amortizaçao do principal e dos encargos da operação de
crédito autorizada por esta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.763/98
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária

Relatôrio
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.763/98 altera

dispositivos da Lei n° 11.398, de 6/1/94, que cria o Fundo PrO-Floresta.
A proposiçao foi aprovada no 1 0 turno, corn as Emendas n°s 1 e 2, da

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, a qual cabe, agora,
ernitir parecer para o 20 turno.

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

0 projeto em exame promove modificaçOes na Lei n° 11.398, de 1994, que
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dispöe sobre 0 Fundo Pró-Floresta, estendendo a aplicação dos recursos
desse Fundo a programas similares que vierem a ser criados e transferindo,
de imediato, R$20.000.000,00 ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR.

Não existem, portanto, impedimentos de natureza orçamentária a
aprovacãO do projeto de lei.

Por sugestão da Deputada Maria José Haueisen, apresentamos a Emenda
n° 1, que destina a valor de ate R$ 20.000.000,00 ao combate a seca no
Norte de Minas e nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.763/98 no 21

turno, na forma do vencido no 1 0 turno, corn a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N o 1
Dê-se ao § 21 do art. 31 da Lei no 11.398, de 6/1/94, a que se refere o art.

20, a seguinte redação:
"Art. 20 - ......................
"Art. 30 - ......................
§ 2° - Os retornos, ate o limite total de R$20.000.000,00 (vinte milhöes de

reais), relativos a principal e encargos e resultantes de aplicacöes financeiras
das disponibilidades temporárias de caixa, serão, ate a exercIcio fiscal de
2000, transferidos e incorporados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento
Rural - FUNDERUR -' criado pela Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, de
forma escalonada e definida em regularnento, e serão destinados a açöes de
combate a seca no Norte de Minas e nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri.".".

Sala das Comissöes, 2 de julho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Roberto -

Sebastião Navarro Vieira - Ajalmar Silva.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJ ETO DE LEI N o 1.763/98

Altera a Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo PrO-
Floresta e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 -0 § 20 do art. 1 0 da Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994, passa a

vigorar corn a seguinte redação:
"Art.1°- ..........................
§ 20 - Os recursos do Fundo serão destinados a implantacäo do Programa

Pró-Floresta e de programas similares que vierem a ser criados, por
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recomendação do Grupo Coordenador.".

Art. 20 - 0 art. 30 da Lei no 11.398, de 6 de janeiro de 1994, fica acrescido
dos § 21 e 30, transformando-se o seu parágrafo tinico em § 10, corn a
redaçao que se segue:

"Art. 3°- ........................
§ 1 0 - 0 Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de

serviço e amortização de dIvidas contraldas pelo Estado em operaçöes de
crédito destinadas ao Fundo, na forma e nas condiçOes regulamentadas pelo
Poder Executivo.

§ 21 - Os retornos, ate o limite total de R$20.000.000,00 (vinte milhöes de
reais), relativos a principal e encargos e resultantes de aplicaçaes financeiras
das disponibilidades temporárias de caixa, serâo, ate o exercIcio fiscal de
2000, transferidos e incorporados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento
Rural - FUNDERUR -, criado pela Lei n o 11.744, de 16 de janeiro de 1995, de
forma escalonada e definida em regularnento.

§ 30 - No exercicio de 1998, as transferências de que trata o parágrafo
anterior correräo a conta da dotaçâo orçamentária n° 4061 13711041. 195
0001 4313571.".

Art. 30 - 0 "caput" do art. 4° da Lei n o 11.398, de 6 de janeiro de 1994,
passa a ter a seguinte redaçao:

"Art. 41 - 0 Fundo Prô-Floresta, de natureza e individuaçâo contábeis, será
rotativo, e seus recursos seräo aplicados sob a forma de financiamentos
reembolsáveis, sem prejuizo do disposto nos § 1 0 e 20 do artigo anterior.".

Art. 40 - Os incisos I, VI, VII e VIII do art. 5 0 da Lei n° 11.398, de 6 de janeiro
de 1994, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 5 0 - ......................
I - o valor do financiamento nâo poderá ultrapassar 80% (oitenta por cento)

do valor dos investimentos globais programados para cada projeto, nele
inclu Ida a comissäo de fiscalizaçao dos projetos;

VI - os juros serão de ate 12% a.a. (doze por cento ao ano), calculados
sobre o saldo devedor reajustado;

VII - o agente financeiro receberá, como remuneraçäo por servicos
prestados, cornissão de 3% a.a. (trés por cento ao ano), incidente sobre o
saldo devedor reajustado e inclulda na taxa de juros;

VIII - a amortizaçâo do principal obedecerá as caracteristicas de cada
projeto, iniciando-se no mês subsequente ao do término do prazo de
caréncia;".

Art. 50 - 0 "caput" do art. 6 1 da Lei no 11.398, de 6 de janeiro de 1994,
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passa a vigorar corn a seguinte redacão:
"Art. 6 0 - 0 Fundo Prô-Floresta terâ como gestora a Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenacão Geral e como agente financeiro, o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -' que atuará também como
mandatáriO do Estado para os fins previstos nesta lei, podendo transigir, para
efeito de acordo, quando da cobrança dos créditos concedidos e
inadimplidos, na forma definida em regulamento.".

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão, mantendo-se
inalterados os financiarnentos aprovados ate esta data.

Art. 80 - Revogam-se as disposicOeS em contrário.
ACORDO DE LIDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos

membros do Colégio de Lideres, acordam em que se solicite a Presidéncia da
Casa que a reunião deliberativa do dia 7 do corrente seja convocada para a
parte da manhä, em virtude da realizacão, nesse dia, de jogo da Seleção
Brasileira de Futebol na Franca, pela Copa do Mundo.

Solicitam, ainda, que a realização dessa reunião nâo seja considerada para
fins de remuneracão extra e que o expediente ordinário da Assembléla seja
suspenso na parte da tarde do referido dia.

Sala das Reuniöes, 6 de julho de 1998.
Mauri Torres, Lider do Bloco Social Trabalhista - Anderson Adauto, Lider do

Bloco Parlamentar de Oposiçâo - Sebastiäo Helvécio, LIder do Bloco Social
Progressista - Wilson Pires, LIder do Blobo Liberal - Marco Regis, Lider do
PPS - Ajalmar Silva, LIder da Maioria - Adelmo Carneiro Leâo, LIder da
Minoria.

- A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 1998

ATA

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 6/7/98
Presidéncia da Deputada Maria Olivia

Sumário: Comparecimento - Falta de 'quorum'.
Comparecimento

- Comparecern os Deputados:
Maria Olivia - Agostinho Patrtis - Antonio Andrade - Antonio Genaro - Bilac

Pinto - Djalma Diniz - Ermano Batista - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz
Fernando Faria - Marco Regis - Olinto Godinho - Pericles Ferreira - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Wanderley Avila - Wilson Pires.

Falta de 'Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nümero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniâo, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião extraordinária de arnanhâ, dia 7, as 9 horas, nos
termos do edital de convocaçâo.

ATA DA 91a REUNIAO ESPECIAL, EM 2216/98
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de comissão -
Composiçao da Mesa - Destinaçao da reunião - Execuçao do Hino Nacional -
Leitura de Comunicação - Palavras do ex-Deputado Roberto Amaral -
Palavras do Sr. Paulo Severino de Rezende - Apresentaçao do Coral da
EMATER-MG - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Coniparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Arnaldo Penna - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Braga - José Militâo - Luiz Fernando Faria - Marco Regis -
Olinto Godinho - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastiäo Helvécio - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 20hl5min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
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iniciamos os nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6riO, para
proceder a leitura das atas das duas reuniOes anteriores.

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6riO "ad hoc", procede a leitura das atas

das duas reuniöes anteriores, que são aprovadas sern restriçãeS.
Designacão de Comissão

o Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Marco Regis e
Jorge Eduardo de Oliveira para, em comissão, conduzirem ao Plenário o
homenageado, as autoridades e as demais convidados que se encontram no
Salão Nobre.

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

Exmos. Srs. Nuno Casassanta, Secretário da Agricultura, representando o
Governador do Estado; Paulo Severino de Rezende, Presidente da EMATER-
MG; Fabiano Ribeiro Vale, Reitor da Universidade Federal de Lavras, e o ex-
Deputado Roberto Amaral.

Destinacão da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reuniäo a homenagear a EMATER-MG

pelo cinquentenário da extensäo rural em Minas Gerais e no Brasil.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida as presentes a ouvir o Hino
Nacional.

- Procede-se a execução do Hino Nacional.
Leitura de Comunicacão

O Sr. Presidente - Comunicacão do ilustre Deputado Paulo Piau. (- Lê:)
"Em cordial visita, gostaria, antes de mais nada, de parabenizar a EMATER-

MG através de sua pessoa, da diretoria e de toda a equipe que forma a nossa
conceituada e competente empresa estatal.

Dia 22 próximo, quando a Assernbléia Legislativa presta homenagem a
EMATER-MG por meio de reunião especial, comemorando Os seus 50 anos
de extensão rural em Minas Gerais, lamentavalmente, não poderei estar
presente, pals, na mesma data e horário, será realizada reunião da Executiva
do PFL, corn presenca obrigatória dos seus mernbros.

Quero registrar, no entanto, a justa homenagem ao cinquentenário de uma
empresa sucessora da antiga ACAR, como consequência de urn convênio
assinado em dezembro de 1948, entre o Governo de Minas e a "American
International Association - AlA".

Seu trabalho participativo corn universidades, empresas particulares,
Orgãos püblicos, produtores rurais e toda a sociedade fez corn que ela se
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adaptasse e crescesse ao longo desse tempo, fato pouco comum no caso de
instituicöes brasileiras.

Seu trabaiho é exemplar na area de extensão e na formação de
profissionais e dirigentes para o Governo e a iniciativa privada.

Portanto, peco desculpas pela justfficada ausência, coloco-me a disposicão
como Engenheiro Agrônomo e parlamentar, desejando sucesso a todos."

Palavras do Ex-Deputado Roberto Amaral
o Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra, neste momento, ao

Exmo. Sr. ex-Deputado Roberto Amaral, autor do requerimento que suscitou
a reallzação desta hornenagern.

o ex-Deputado Roberto Amaral - Exmo. Sr. Deputado Geraldo Rezende, 30

Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que
hoje preside esta reunião solene; Exrno. Sr. Dr. Nuno Casassanta, Secretário
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecirnento, representando o Sr.
Governador, Dr. Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. Paulo Severino de Rezende,
Presidente da EMATER; Exmo. Sr. Prof. Fabiano Ribeiro Vale, Magnifico
Reitor da Universidade Federal de Lavras; senhores representantes de
diversos segmentos da agricultura de Minas Gerais, autoridades, Srs.
Deputados, meus senhores e minhas senhoras, Enicialmente quero
cumprirnentar e agradecer ao Presidente desta Casa, Deputado Romeu
Queiroz, e a sua assessoria, na pessoa do Dr. Paulo Navarro, pela
clarividéncia e espirito de modernidade corn que conduzem os destinos da
Assembléia. Esta reuniâo é exemplo disso. Cumprimento e agradeco ao
Deputado Paulo Piau, por seu alto espirito de compreensäo. E corn grande
alegria que estou aqui para fazer esta saudacão a EMATER, por ocasião dos
seus 50 anos de existência, 0 que considero urna honra e enorme privilegio.

Podemos afirmar, sem margem de erro, que a presenca e a importância da
agropecuária em nosso Pals vêm do primeiro dia em que aqui aportou o
navegante português. Na carta que Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota
cabralina, endereçou ao rei de Portugal para relatar a descoberta, registrou
ele suas válidas impressöes sobre a fertilidade da terra, na qual, para usar
suas palavras, "em se plantando, tudo dá".

Muita razão tinha Pero Vaz, e nâo estava sendo profético, já que a
exuberância corn que nos aquinhoou a natureza salta aos olhos, e a riqueza
de nosso solo e de nossas águas fez corn que, desde o primeiro momento da
era colonial, a exploração do campo nos rendesse frutos substanciais e
inestimáveis. A bern da verdade, a agricultura e a pecuária constituIram
exclusivos sustentáculos da economia nacional por quase 400 anos, já que o
comércio e a prestaçâo de serviços assumiam peso relativo, enquanto a
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industrializacão so veio a se consolidar no século que ora termina. Ainda hoje,
porém, a atividade rural responde por parcela importantIssima de nosso
Produto Interno Bruto, e o Pals dela não prescinde, tanto para o
abastecimento interno, corno para a captaçâo de indispensáveiS divisas,
geradas corn a exportacäo de excedentes agricolas. E, rnais irnportante, gera
emprego.

Não constituirá redundãncia lembrar, alérn disso, que a atividade rural é,
nos dias atuais, urn dos segmentos em que se pode investir, corn seguranca,
para a rnultiplicacão de empregos. A fixacäo do homem no carnpo - a par da
producäo de alimentos, em cadeia produtiva que engloba a economia interna
e as contas externas do Pals - contribui para refrear a explosão demográfica
urbana e minimizar as resultantes tensöes sociais que tao bern conhecernos.

Ora, nesse panorama em que o Brasil do campo se renova e se fortalece, é
auspicioso notar que Minas Gerais se destaca, haja vista Os nUrneros
apresentados pelo setor no ano agrIcola 1995/1996. E corn justificada euforia,
de fato, que verificarnos ser nosso Estado o prirneiro produtor nacional de
laticinios, de café e de feijäo irrigado, para citar alguns itens. Somos titulares,
adernais, do vice-campeonato na producâo de batata e came bovina, sendo
também nosso o segundo pOlo de olericultura. A produção de milho e de
outros grãos, bern corno a fruticultura, igualmente nos colocarn em posicâo
invejável, e nossos rebanhos estâo entre os malores.

Säo, enfirn, alguns dos rnuitos segrnentos em que os ruralistas mineiros se
sobressaem, no cultivo da terra e nessa contribuição para a riqueza nacional.
Sem falar que a agroindUstria cresce sempre, comparecendo para sedimentar
realidade tao extrernamente positiva. lsso sO foi e é possivel gracas ao
trabalho da EMATER.

Pois foi em consideracão a tudo isso que apresentamos a esta Casa, ainda
no segundo sernestre do ano passado, requerimento para que o Legislativo
mineiro cornemorasse os 50 anos da atividade de extensäo rural em nosso
Estado, por rneio da nossa querida EMATER.

o trabalho teve inicio, precisamente, nos idos de 1948. Foi naquele ano que
o Governo mineiro, em feliz iniciativa, associado a American International
Association - entidade sem fins Iucrativos patrocinada pela Fundação
Rockefeller - resolveu instituir a Assisténcia de Crédito e Assisténcia Rural, a
ACAR. Estava lançada a sernente que frutificou e fez da extensâo no campo
urn dos mais legitimos icones do desenvolvimento de Minas Gerais.

Tratava-se de iniciativa revolucionária, bern de acordo corn a onda de
renovaçao que se espraiava beneficarnente sobre nosso Pals, aquela época
em que o regime autoritário do Estado Novo cedia lugar a democracia, e
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quando o mundo experimentava positiva reação, corn o término da Segunda
Grande Guerra. 0 objetivo da ACAR era, basicamente, concentrar no
produtor rural e em sua famIlia o foco da acão. 0 produto se configurava
como resultante de processo em que se conjugavam assistência técnica e
crédito, através de esforço constante, planejado e direcionado ao hornem.
Sempre buscando parcerias na cidade e no campo, desde seus primeiros
passos, a ACAR/EMATER-MG por intermédjo da MinasCaixa, introduziu,
pela primeira vez em nosso Pals, o crédito rural supervisionado, que atendia
as demandas da propriedade e do lar. Posteriormente, foram criadas as
modalidades de crédito juvenil, orientado e habitacional rural, cabendo notar,
alias, que o crédito foi sempre urna poderosa ferramenta para a assisténcia
técnica e a extensão rural em Minas.

Corn o apoio dos extensionistas as comunidades assistidas, também se
organizaram os grupos de senhoras, de moças, de jovens e os ciubes 4-S -
saber, sentir, servir, saüde, a fim de serem orientados em projetos técnicos e
sociais, despertando mernbros e associados para a discussão de problemas
comuns. São verdadeiras escolas informais de cidadania no campo.

A intervenção pioneira do Orgão revelou-se absolutamente proveitosa, e, já
em 1976, sua crescente abrangericia levou o Governo mineiro a fazer da
EMATER a sua sucessora, na qualidade de empresa pUblica vinculada a
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje, passados 50 anos
da implantaçao original, a agéncia tornou-se, corn justiça, sinônimo da
extensão rural em territôrio mineiro e se destaca entre todas as suas irmãs
como a que melhor atende ao produtor rural.

Desde o inicio desta década, a EMATER desenvolve processo vigoroso,
moderno e dinãmico de enfoque empresarial, para lograr a excelência na
prestaçâo de serviços aos clientes, especialmente aos pequenos produtores
rurais, como determina a lei, e caminha a passos largos para estar presente
em todos os municipios mineiros, corn total apoio do Governador do Estado,
Sr. Eduardo Azeredo, e corn a participação efetiva do então Secretário
Alysson Paulinelli, aqui presente.

Examinando o relatOrio de atividades da organizaçao no exercicio de 1997,
impressiona-nos o extenso rol de programas em que ela se tern empenhado.
Vale a pena, realrnente, fazer breve referência a cada urn deles, para que
toda a população de Minas Gerais possa conhecé-los. Todos são da rnaior
irnportância para a agricultura mineira:

1 - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricuitura Familiar - PRONAF
- valoriza o trabaiho da farnIlia, incentivando o emprego e o aurnento da
renda; 2 - Programa Estadual de Sub-bacias Hidrograficas - para irnplantar
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sisternaS de manejo integrado dos recursos naturals, em especial do solo, da
água e da vegetacão; 3 - Programa Nacional de Reforma Agrária - traduz a
participacãO da empresa na questäo fundiária; 4 - Programa de Melhoria da
Oferta de Recursos HIdricos para o Semi-Arido Mineiro - exernplifica a
preocupacão do Orgão em relacão as peculiaridades regionais. Ele permitiu
ao Governo fazer corn que as regiöes do Nordeste e do Norte de Minas, que
ora são assoladas pela seca, pudessem ser contempladas corn a construção
de barragens; 5 - Prograrna de Mecanização Agricola - para dotaçao de
máquinas e equiparnentos; 6 - Programa Piloto do Uso Racional de Energia
na Agricultura - prioriza a irrigação, corn o uso de fontes energéticas; Projeto
Casa de Máquinas - para implantação da unidade de processamento de
produtos agropecuários, em nIvel de cornunidade; 8 - Programa de
Inforrnaçöes do "Agribusiness" de Minas Gerais - AGRIDATA - para
divuigação de dados de interesse do setor; 9 - Piano Estadual de Qualificacão
Profissional - dirigido aos pequenos produtores e a suas farnilias; 10 - Piano
Piloto para a Recuperação da Cotonicultura no Node de Minas - para redirnir
a tradicional e importante cultura do algodão naquela região; 11 - Prograrna
de Mobiiização das Cornunidades - PMC - em coordenacão corn o SEPLAN-
MG e o SERVAS, para atender a reivindicacöes cornunitárias; 12 - Subprojeto
Sistemas de Gestão Ambiental na Agricultura - reflete a preocupacão
ecologica e a preservação do rneio arnbiente; 13 - Concurso Estadual de
Produtividade de Milho - aberto aos pequenos, médios e grandes produtores.

Vê-se, pelo exposto, que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER - MG - faz jus ao lema que
adotou, qual seja, "Compromisso e Acão para o Desenvoivimento". Mais
ainda, cumpre sua missão institucional, que é a de contribuir para a
disponibilidade de soluçöes que satisfacam as necessidades do produtor rural
e dos demais clientes, tendo como referenda a qualidade de vida da gente
mineira e o processo de desenvolvirnento de nosso Estado. Vale a pena
mencionar a efetiva contribuição para elaborar a lei de redistribuição do ICMS
do Estado, conhecida como Lei Robin Hood, quando a EMATER colaborou
para destacar - dentro dos critérios de prioridade e de retorno do tributo -
aqueles municipios que real e efetivamente valorizarn o produtor rural,
através de investirnentos no campo.

Nunca é dernais recordar que a EMATER executa trabaiho de peso ao
promover a viabilizaçäo de condiçOes crediticias favoráveis ao produtor. E
auspicioso saber, como foi divulgado na semana passada, que o Governo
Federal vai alocar R$11.500.000.000,00 para o financiamento agrlcola deste
ano (custeio e investimento) e R$2.500.000.000,00 para o PRONAF. Por
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esses nümeros, ye-se que a EMATER tern urn tango caminho a percorrer,
para assegurar expressiva safra agrIcola no Estado.

A empresa se incorporou de tal rnaneira a vida dos mineiros, que nâo se
concebe evento ligado ao setor agropecuário sern a sua presença. Aonde
quer que estejamos, na vastidão das Alterosas, está eta corn suas feiras,
leilôes, concursos de produtividade, campanhas educativas, exposiçOes de
plantéis e de artesanato. Sua rede de 680 escritOrios atende a 750
rnuniclpios, e a instituto da parceria veio arnpliar a seu âmbito de influência:
inUrneros convénios corn Orgãos da administração püblica e do setor privado,
inclusive corn prefeituras rnunicipais.

Hoje, quando a privatizaçâo das próprias estatais encontra detratores, a
born-senso nos mostra que, efetivarnente, não ha regra sern exceçâo. Ern
que pese ao fato de nâo ser a funcão empresarial, em princIpia, pertinente a
adrninistraçäo püblica, nâo quer isso dizer que a preceito deva generalizar-se:
prova disso é a extensão rural, de que a EMATER tao bern se desincumbe
em solo mineiro.

Häo, talvez, de julgar alguns que nossas loas a EMATER sejarn excessivas:
lembramos, porém, que abordamos o tema da extensão rural e de seu
instrumento major em nosso Estado corn conhecirnento de causa, sern falsa
modéstia. Corn efeito, graduamo-nos em Agronomia pela Universidade
Federal de Viçosa e tivemos a honra de ocupar a Diretoria de Prornoção e
Articulaçao Institucional da empresa durante a biênio 1995-96. Temos,
portanto, acompanhado de perto e corn interesse tudo a que de pasitivo se
faz nessa area; durante nosso mandato nesta Assembléia, empenhamo-nos
na implantação de projetas de irrigaçâo no Node de Minas, cujo êxito se deve
a organização que estamos reverenciando.

Ao cornernorarmos a cinqüentenário da EMATER, queremos exaltar a
trabaiho dos técnicas extensionistas, dos técnicos do bem-estar social e de
todos as funcionários da ernpresa, destacando a atuação de sua atual
diretoria. Foram as senhores que promoveram a exceléncia da extensão rural
de Minas Gerais, e a Estado, corn certeza, reconhece e valoriza a seu
esforço. Cumpre-nos não esquecer, outrossim, que, nao fosse a boa-vontade,
perseverança e denodo do produtor rural mineiro, sempre aberto as idéias
novas e consciente da importância do trabalho que executa para a Estado e a
Pals, essa ernpreitada nãa teria tanto êxito.

De parabéns estão a EMATER, par seus dedicados dirigentes, técnicos e
funcionários, as nossos ruralistas e suas famIlias, bern coma a Governo
Estadual. E que nunca nos olvidemos daquete auspicioso momenta, 50 anos
atrás, quando a poder püblico houve par bern instituir a extensão rural, corn a
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criacão da ACAR, hoje EMATER. Muito obrigado.
Palavras do Sr. Paulo Severino de Rezende

o Sr. Presidente - A Presidência, corn muita honra, passa a palavra ao Sr.
Paulo Severino de Rezende, Presidente da EMATER-MG.

o Sr. Paulo Severino de Rezende - Meu caro Deputado Geraldo Rezende,
30-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que
preside esta solenidade; Dr. Nuno Casassanta, Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que, nesta oportunidade, representa a
Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Prof. Fabiano Ribeiro Vale,
MagnIfico Reitor da Universidade Federal de Lavras; rneu caro amigo
Deputado Roberto Amaral, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; rneu caro colega, ex-Ministro da Agricultura, ex-Secretário da
Agricultura, Alysson Paulinelli, urn dos responsáveis, corn certeza, par
estarmas cornernorando as 50 anos da extensão rural em Minas Gerais; Srs.
Deputadas, rneus companheiros do sisterna operacional da agricultura, que
muito nos honram corn sua presenca, rneus companheiros da EMATER, ex-
Diretores da EMATER, que, corn rnuita honra, se fazem presentes; são eles
as grandes responsáveis par este momenta; demais autoridades civis,
militares, minhas senhoras, meus senhores; Sr. Presidente, a rninha prirneira
palavra tern que ser, obrigatoriamente, de agradecimento a esta Casa, a
legItima representacao do povo mineiro. 0 fato de eta estar prestando essa
hornenagem a nossa ernpresa significa, para nos, urna honra rnuito grande,
porque, corn certeza, estarnos recebendo a hornenagem de toda a sociedade
mineira. Par isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, meu caro Roberto Amaral,
sentirna-nos, realmente, felizes e orgulhosas par poder estar recebendo essa
homenagern. Tenho dito aos rneus cornpanheiras da EMATER, em todas as
ocasiöes que posso, e principalrnente quando chamado pelo Secretário
Paulinelli e pelo ex-Governador Hélio Garcia, para assurnir, em 1991, a
Presidéncia de urna empresa praticarnente falida, em dificuldades financeiras
e corn a seu pessoal tatairnente desmativado. Quando começarnos a discutir
a que fazer, para recuperarmos essa empresa, alguérn me perguntou "será
que voltaremas a ser aquila que fomos? A prestar as serviços que
prestãvamos, a ser a empresa comprornetida corn a agricultura do Estado de
Minas Gerais?" Eu respondi a seguinte: a EMATER não é esse prédio em que
estarnos, não são nossos bens rnôveis e irnóveis, a EMATER sornos nás, e
nós farernos dela aquilo que quisermos que ela seja. 0 grande patrimOnio da
EMATER aqui está representado par parte dos seus empregadas, urn barn
nürnero daqueles que lutararn, durante tada a sua vida, pelo ideal de servir a
agricultura rnineira, e que hoje, já nos idos da sua aposentadoria, aqui estão e
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se juntaram a nós, que ainda estamos nessa luta. Sentimo-nos realmente
felizes, coma pessoas que somos, por esse reconhecimento. Muito obrigado
a Assembléia Legislativa, aos Srs. Deputados por esta homenagem. Meu
caro amigo, ex-Deputado Roberto Amaral, como ex-Diretor da EMATER,
deixou pouco para que eu falasse, porque ele fez urn relato muito correto de
nosso trabalho e daquilo que executamos nesses 50 anos.

Mas pedirei aos Srs. Deputados e àqueles que nos horiram corn sua
presença, uns poucos minutos para que possamos colocar alguns pontos que
nos parecern importantes, numa solenidade como esta.

Começarei corn urn pouco de história. Havia terminado a Segunda Grande
Guerra; procuravarn-se meios de se reconstituirem as economias, de modo
geral, estraçalhadas. A economia dos Estados Unidos, pals onde a guerra
não havia chegado, mas que havia participado ativamente do conflito, tinha e
tern urn serviço voltado especificamente para a produçao agropecuária, e que
juntarnente corn as pesquisas, as universidades e as demais serviços que
existem e existiam naquele pals amigo, foram as responsáveis pelos
excedentes na sua produçào, que, armazenados, foram utilizados para prover
as palses amigos que estavam em guerra. Propuserarn eles, então, a alguns
palses, entre eles o Brasil, a criação de urn serviço idéntico. E coube ao entâa
Governador Milton Campos, tendo coma Secretário de Agricultura o Dr.
Américo Renée Gianetti, e como Secretário da Fazenda a Dr. Magalhaes
Pinto, celebrar, no dia 6 de dezembro de 1948, corn a Associaçao
Internacional Americana, a primeiro convênio que criava a Associaçao de
Crédito e Assistência Rural - ACAR - aqui ja referida pelo ex-Deputado
Roberto Amaral, corn a finalidade de modificar substancialmente a maneira de
prestar assistência técnica a agricultura. Ate àquela época, a fornento era a
base da acäo de prestação de assisténcia técnica, e, coma tal, estava rnuito
mais voltado para a produto, para a aumento de produção, do que
prapriamente para a produtor. A extensão rural veio modificar esse quadro.
Ao invés de se preocupar especificamente corn o produto, a extensão rural
passou a se preocupar corn o pradutor e sua famIlia, corn o agente de
produçäo, procurando, par meio da sua filosofia básica, ajudar a produtor
rural a ajudar-se a si mesmo, numa acâo educativa, totalmente voltada para o
entendirnento desses pradutores de que tudo aquila que eles fizessem, que
eles aceitassern, coma forma de aumentar a sua produçao e a sua
produtividade, seriam internalizados, e seria a maneira de se dar continuidade
a esse trabalho. Foram criados quatro escritOrios, que foram chamados
escritôrios pioneiros, em 1949. 0 primeiro deles em Santa Luzia, e depois
Ubá, Curvelo e Pedro Leopoldo, e dal começou a se desenvolver a trabalho
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de extensào rural do Brash.
Comecou-se corn a Crédito Rural Supervisionado, outra forma de se levar

crédito aos produtores que, ao invés de entregar pura e simplesmente a
recurso para que fosse utilizado da forma que se quisesse, previa
planejamento em que se definia a destinação das parcelas de crédito e corno
isso seria feito; objetivando sempre aumentar a renda, a produçäo e a
produtividade do produtor. Parte desse dinheiro também podia ser aplicada na
compra de equipamentos, melhoria da casa e de seus arredores. Dal
começou a surgir urn sistema de crédita totalmente diferente, cujas resultados
foram imediatas e, corn a crescimenta da ACAR e da aplicação do crédito, par
meio de urn convênio, inicialrnente corn a Caixa EconOmica Estadual e,
posteriormente, corn o Banco do Brasil, mastrou a retorna absurdamente
grande dos recursos utilizados.

Foi al que se conseguiu a primeiro financiamenta do Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID -, através dos resultados desse trabalho, que se
fazia aqui corn a Banco do Brasil e corn a Caixa Econômica Estadual para a
agricultura. Os prirneiros US$6.000.000,00 foram utilizados para urn prograrna
de crédita supervisionada e urn de crédito orientada.

Os resultados foram tao bans e tao grandes que aumentaram as recursos.
Dal surgirarn outras modalidades de crédita, coma a Crédito Habitacional
para Canstrucäa e Melhoria das Condiçöes dos Próprias Produtores e a
Crédito Juvenil, voltado especificamente para a juventude rural. Tive, Sr.
Presidente, a satisfaçâo, no principio deste ana, de, ao inaugurar os
escritórios de Fortuna de Minas, juntarnente corn a Governadar Eduardo
Azereda, encantrar a primeira tornador de crédito juvenil, sOda do Clube
Quatro 5, a Prefeita de Fortuna de Minas, que fez questãa de salientar issa.

Corn a crescirnento desse trabaiho, surgiu, em nIvel nacional, a ABICAR. Já
tinha surgido no Nordeste a ANCAR, e no Espirito Santa, a ASCAR. A
ABICAR veio coma uma forma de coordenar toda esse trabalha e de dar-Ihe
uma forma nacional, buscanda inclusive recursos em nivel federal.

Em 1971, tarna passe em Minas a Dr. Rondon Pacheco, que traz para a
Secretaria da Agricultura urn javem Diretor da Escola Superior de Agricultura
de Lavras, Alysson Paulinelli. Al cameça uma outra etapa do serviça de
extensão em Minas e, posteriorrnente, no Brasil. Paulinelli, logo ao chegar,
cria a Sisterna Operacional da Agricultura - SOAPA -, que hoje é rnodela para
as demais secretarias, nao sO em Minas Gerais coma em todo a Brasil, dando
a cada urn dos organisrnos que o compunharn, inclusive a ACAR, urn
prograrna major dentro do qual cada urn tinha sua funcaa e a desenvolvia sob
0 comando da Secretaria, na busca de resultados que são visiveis, que al
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estão e que deram origem ao crescimento da agricultura mineira e brasijeira
Indo para o Ministério da Agricultura e receoso em relacão aos problemas

que poderiam surgir no sistema de extensão do Brasil, já que ele vivia as
custas de convenios corn os Governos dos Estados, Paulinellj resolve criar a
EMBRATER, em substituiçao a ABICAR, e, nos Estados, as empresas
püblicas, as EMATERes, corno temos ate hoje. Essa é urna pequena histOria.
NOs começamos, em 1949, corn quatro escritOrios. Tivemos trés etapas na
extensão rural em Minas Gerais, e, eu diria, no Brasil. A primeira seria aquela
da assinatura do convênio inicial, quando se criou a ACAR e se abriram esses
prirneiros quatro escritôrjos. Posteriormente, ao final do Governo Magalhaes
Pinto, passamos a ter 150 escritOrios atendendo a 180 municipios. Corn a
criação da EMATER-MG, no Governo Francelino Pereira, passamos a ter
cerca de 350 escritórios atendendo a 450 municipios, aproximadamente.
Agora, no Governo Eduardo Azeredo, passamos a ter cerca de 670
escritOrios atendendo a 750 municipios do Estado. Isso se fez através de uma
ação que desenvolveu toda a nossa empresa, procurando fazer corn que sua
atenção se vottasse para o que charnamos de nossos clientes. NOs Os
colocarnos, o Governo Federal, o Governo do Estado, as Prefeituras e Os
produtores rurais, como clientes. Quando estávamos no inhcio do trabaiho de
recuperaçao da EMATER-MG, que citarnos anteriorniente, iniciamos o que
chamamos de Programa de Desenvolvimento Empresarial. Tinhamos duas
vertentes: a primeira delas era a de criar condiçoes para que voltássemos a
ser uma empresa capaz de prestar os serviços que precisava prestar. Para
isso convocamos todos os nossos colegas e todos os nossos companheiros.
Rediscutimos a nossa missão, as nossas estrategias e reiniciarnos a definição
de nietas que irlamos buscar. Mas o que é rnais importante nisso tudo e que
todo esse trabaiho foi feito pela empresa como urn todo, em busca do que
chamamos de exceléncia, voltando a nos comprometer especificamente corn
as comunidades rurais, corn os produtores rurais. Lembro-me corn satisfação
de reuniôes que eu, Sebastião e Fabri fizemos por este Estado afora, pedindo
aos Prefeitos, pedindo aos Presidentes de cooperativas, as lideranças de urn
rnodo geral, as Câmaras Municipais que nos dessem urn crédito de confianca,
porque tInharnos convicção do que estávamos fazendo. Tmnhamos a certeza
de que poderiarnos voltar a ser a empresa que queriamos ser. E felizrnente
chegamos Ia. 0 nümero de escritOrios que citamos fol alcançado através
disso.

Havia procura dos Prefeitos, das lideranças, no sentido de que tivéssemos
urn escritOrio. Encarninhávarnos essas solicitaçOes ao Secretário Alysson
Paulinelli, aos Deputados representantes da regiâo e ao Governador do
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Estado. E a pressão foi tao grande que o Governador chamou o Secretário e
Ihe disse veja de quanto precisamOS para atender a todo o Estado. Feitas as
contas, ele autoriZOU que assirn se fizesse. E estamos quase chegando Ia.

A busca da excelência, a busca do comprornetimento direto corn os
municIPiOs onde atuamos e corn os produtores é a base do nosso trabaiho,
hoje. SentlamOS que o Estado jamais teria condicöes de atender a todos os
pequenos produtores. Sabernos que os recursos são parcos. Era preciso que
utilizássemOs a nossa capacidade para gerar recursos, a fim de que
pudéssemOs crescer no atendirnento a estes produtores. E hoje, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, a EMATER-MG recebe do Estado de Minas
Gerais, (mica e exclusivamente, 80% de sua foiha de pagamento. Ternos
mais de mil veIculos rodando por este Estado. A nossa equipe se cornpOe de
técnicos e de veiculos. Estarnos buscando gerar todos esses recursos,
juntamente corn as Prefeituras Municipais, atendendo a empresaS, não mais
em extensão rural, mas prestando serviços. Assim, estamos gerando
recursos, que são destinados a atender corn exceléncia os pequenoS
produtores rurais. A globalizacão está al. Se não nos lembrarmos desses
pequenos produtores, que contribuem corn 75% do que chega a nossa mesa
diariamente, se não forem othados de forma diferente, se não forem
organizados, vão desaparecer. E e por isso que dois pontos são básicoS em
nossa ação. 0 prirneiro deles e a organizacão dos pequenoS produtores
organização dentro de suas comunidades, para que possam, corno cidadãos,
buscar, por meio da pressão que a democracia nos permite, as mesrnas
condicöes de vida daqueles que estão na cidade. E importante que tenharn
luz elétrica, escolas, postos de saüde, diversão, mas é muito irnportante que
se organizem corno produtores de rnilho, soja, arroz, a yes, suinos, leite, para
que, unidos, possarn ter capacidade de troca, de sobrevivéncia dentro da
globalizaçao.

Outra parte obrigatória, nas nossas açöes diárias, é o trabaiho corn as sub-
bacias hidrográficas, o trabaiho corn o meio ambiente. Cada urn dos nossOs
escritórjos tern selecionada, juntamente corn a cornunidade, corn a Prefeitura
Municipal, urna sub-bacia hidrográfica, onde está sendo desenvolvido urn
trabalho demonstrativo para recuperá-la, para que possarnos trabaihar as
causas da falta d'água e não os efeitos desse problerna.

Conseihos de desenvolvimentO e melhoria de sub-bacias estão sendo
criados, porque esse é urn trabalho do qual a sociedade precisa participar.
Esse é urn trabaiho que ela precisa pressionar para conseguir os resultados.
Esses dois pontos, entre outros, nos dão o direcionamentO em nossa ação.

Sr. Presidente, gostaria de terrninar, deixando urna mensagem,
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primeiramerite aos nossos empregados. Vejo aqui nesse auditOrio os Srs.
Arnaldo Gazinelli e José Paulo Ribeiro, e as Sras. Zélia e Joaninha, pessoas
que deram a sua vida para ajudar os outros, para ajudar os outros a ajudarem
a Si mesmos.

Nessa oportunidade, gostaria de dar urn testemunho, já que ha 38 anos
trabalho ern extensão rural em Minas Gerais. E o trabalho que executam as
nossas colegas da area de bem-estar social. Começaram trabaihando corn as
donas de casa, aumentaram a sua açäo para as comunidades, e aI
corneçaram a aparecer pela prirneira vez trabaihos corn a educação, em
treinamentos corn as professoras rurais. Ate hoje, rnuitos dos senhores
sabern as dificuldades enfrentadas pelas professoras rurais. Pois bern, essas
colegas comecaram a fazer treinamentos, ensinar metodologia de ensino a
essas professoras.

Não foi so isso. Nasci corn a assisténcia de uma parteira, muitos dos que
aqui estäo devern ter nascido assim. Sá que as condiçoes eram as mais
difIceis possiveis. Essas jovens comecaram a ir ao medico para treinar as
parteiras rurais, para dar-Ihes nielhores condiçOes de higiene e fazer corn que
pudessem exercer a sua profissão de forma mais efetiva e salvar muitas
vidas. Trabaiharam para meihorar essas casas e hoje estão trabaihando em
outra alternativa de renda dos produtores e de suas farnuiias que é 0
artesanato rural e a indUstria caseira rural. Muito breve, Sr. Presidente, vocês
encontrarão nos supermercados de Minas Gerais produtos vindos
diretamente da fazenda e que passam por todas as fases de qualidade,
inclusive, trazendo o côdigo de barra.

Gostaria de ressaltar o trabaiho dessas moças e dos demais, da area de
apoio, dos técnicos, porque eles fazern essa empresa e, corn certeza, vamos,
dentro da responsabilidade que lhes cabe, continuar fazendo esse trabaiho
corn alegria, porque não fica na EMATER aquele que não gosta daquilo que
faz.

Porque o trabalho e penoso, e difIcil e, hoje, temos buscado, por meio dos
concursos que fazernos, selecionar, da forma mais apertada possIvel,
aqueles que podern e devem exercer essa funçao. A EMATER quer 0
comprometimento de seus empregados no trabaiho que desenvolvem, e é
dessa forma, Sr. Presidente, que queremos ser, para que possamos continuar
ajudando no desenvolviniento da agricultura mineira.

Mas não poderlamos terminar, e essas são as minhas ültimas palavras,
sem dizer que não estarnos sos. Em todo esse trabaiho que desenvolvemos,
temos parceiros os mais diversos: a area de pesquisas, de insumos e de
mecanizacao, as universidades, etc. Todos são parceiros. Em tudo o que
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acoflteceU na agricultura mineira, corn certeza, fizemos parte, mas nào
teriamos conseguido nada disso se não tivéssemos a parceria, a participacäo
de todos esses organisrnos voltados, como nós, para o bern daquele que
produz, là no campo, corn todas as dificuldades, para que vivamos aqui.
ContinuemoS assim. Corn certeza, este Pals, que tern potencial, não vai, se
quisermoS, ser irnportador de rnilho, algodäo e trigo, corno està sendo. 0
potencial que ternos é muito grande, e cabe a nós, sornente a nos, criar
condicöes para que sejamos, dentro de rnuito pouco tempo, os maiores
produtores de alimento deste mundo. Basta que queiramos. Não fiquernos a
espera de que o Governo resolva todos os problemas. Ele precisa participar,
mas a ação conjunta de todos nOs é que será capaz de resolve-los. Muito
obrigado. (- Palmas.)

Apresentacäo do Coral da EMATER-MG
o Sr. Presidente - Neste mornento, passaremos a apresentacão do Coral

da EMATER-MG, sob a regência do maestro Luciano Mendes Lima.
o Sr. Mauricio de Almeida - Sr. Presidente desta solenidade, Srs.

Deputados, autoridades, convidados desta Casa, as saudaçöes do Coral da
EMATER-MG. A arte musical, pela sua própria natureza, transforrna em
signos sonoros urn sutil e rico espectro de percepcOes hurnanas não
traduziveis pela linguagem cornum. Essa propriedade se amplia quando a
müsica é gerada pelo mais belo instrumento, a voz hurnana, através do canto
cotetivo: o coral.

Tavez seja esta a justificativa para o fato de estarrnos aqut riesta
significativa solenidade, quando a empresa que representamoS, a EMATER-
MG, recebe a homenagem pelos 50 anos de extensão rural. Os mais nobres
sentimentos estäo a energizar este solene rnomento, mas, dentre eles, corn
certeza, destacam-se o orgulho, o regozijo e a gratidão pelo reconhecimento,
mormente quando advindo da mais alta entidade de represefltacáo do povo
do nosso Estado. Agradecernos ao pessoal da Area de Comunicacão Social,
que nos recebeu corn toda a gentileza e fidalguia, particularmente a relaçöes-
püblicas Débora Maria Veloso Cordeiro. AgradecernoS ao engenheiro-
agrOnorno e colega na EMATER, Deputado Estadual Roberto Amaral, e ao
constante e decisivo apoio dos Deputados desta Casa a nossa EMATER, em
especial ao eminente Deputado Romeu Queiroz, Presidente desta
Assembléia, muito bern representado pelo Deputado Geraldo Rezende, que
preside esta solenidade histOrica dos 50 anos da EMATER. Obrigado.

A primeira peça do programa - "Canção de Minas" - e urna pequena jOia,
nascida, certamente, no campo, anônima e singela, que fala da ufania de ser
mineiro e exalta nossas riquezas e nossa bela Capital. 0 acorn panhamento
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está a cargo da Prop. Ligia Becker e a regência, do Maestro Luciano Mendes
Lima.

- Segue-se a apresentaçao do coral.
Entrega de Placa

o Sr. Presidente - A Presidência tern a honra de entregar ao Dr. Paulo
Severino de Rezende a placa comemorativa corn os seguintes dizeres: "A
EMATER-MG, no transcurso do 500 aniversário da extensão rural no Brasil, a
hornenagem da Assembléla Legislativa e o reconhecimento do povo mineiro
As geraçôes de extensionistas que construIram neste melo século, desde a
acâo pioneira da ACAR em 1948, uma história de sucesso no campo da
assistência ao produtor e no continuado aprimoramento da agricultura e da
pecuária em nosso Estado, corn urn padrão de exceléncia nos serviços
prestados a comunidade rural de Minas Gerais. Belo Horizonte, 22 de junho
de 1998".(- Palmas.)

Palavras do Sr. Presidente
Em outubro de 1949, a familia do Sr. Sebastião Onofre da Silveira e Dona

Geralda da Silveira, do Municipio de Santa Luzia, assinava o pnmeiro contrato
de empréstimo de crédito rural supervisionado feito no Brash. 0 ato era 0
resultado da criaçäo, urn ano antes, da Associação de Crédito e Assisténcia
Rural - ACAR -, pedra fundamental da atividade extensionista em nosso Pals.
Mais uma vez, graças a clarividéncia de Milton Campos, Minas sala na frente.
Coube a nossa ACAR executar Os primeiros treinamentos de pessoal, receber
estagiários e prestar assessoria a outras unidades da Federaçao, para Clue
elas também pudessern organizar sistemas semelhantes. Daqui partiram Os
técnicos que iriam implantar a novidade em outras partes do territOrio
nacional. Desde seu inlcio, nossa associação tornou-se modelo e referência.

A partir dos tempos herOicos, marcados pelas lutas em prol da consolidação
do ideal extensionista, graças a competência e a fibra de seus quadros, a
ACAR e depois a EMATER-MG, que a sucedeu, cresceu para tornar-se uma
realidade cada vez mais presente na vida de nosso homem do campo.

Sua filosofia de trabaiho opãe-se a qualquer forma de assistencialismo, na
medida em Clue conta sempre corn a participação ativa dos destinatários de
sua ação.

Ao possibilitar a agricultores e pecuaristas o conhecimento e o manejo de
tecnologias modernas, o extensionismo os inclui entre os beneficiários diretos
do desenvolviniento, contribuindo para o aumento da produtividade e,
conseqüenternente, da renda familiar. Os resultados positivos da extensão
rural, entretanto, nào se resumem nisso. Atuando junto as comunidades,
incentivando a organização e o trabaiho cooperativo, ela age, na verdade,
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como urn poderoso instrumento de promocão da consciência e da cidadania.

Hoje, temos a honra de homenagear essa jovem de 50 anos, que nasceu
para inovar e nunca deixou que a rotina e a acomodacão tomassem conta de
seu espIrito. Tanto assim que, quando o modelo da atuação extensionista
comecou a ser questionado, nossa EMATER colocou-se mais uma vez na
vanguarda, buscando os ajustamentos necessários para adequá-lo as
exigencias dos novos tempos. No presente, tern buscado, corn êxito, a
participacão efetiva na formulacão das polIticas püblicas que interessam ao
setor rural.

Seus esforcos, voltados prioritariamente para os pequenos e os médios
produtores, assumem uma inegavel dimensão social. Sem alarde, sern
demagogia, a extensäo rural vem promovendo uma autêntica reforma agrária
em nosso Estado, ao levar o homem do campo a conscientizacão de sua
própria força, abrindo-Ihe os horizontes da produtividade, da capacidade de
competir, da presenca ativa na vida econômica estadual.

0 bem-sucedido piano empresarial da EMATER faz dela urn exemplo a ser
seguido pelas instituiçöes estatais que desejarem estar em sintonia corn as
novas filosofias da administraçào püblica. A empresa vem procurando
establecer receita prápria por meho de servhços prestados a clientes na area
de grandes projetos, sem descurar, entretanto, de sua clientela preferencial,
que é constitulda pelos mais de 500 mil pequenos produtores rurais do
Estado e por suas famIlias.

Expressando os sentimentos do povo rnhneiro, esta Casa Legislativa felicita
a homenageada por meio século de produtiva parceria corn nossas
populaçoes rurais. Cumprimentamos especialmente o Presidente Paulo
Severino de Rezende, os Diretores Ronald Cézar Gava e Sebastião Cardoso
Barbosa, bern como os quadros da empresa, que desempenham corn
brhlhanthsmo a árdua tarefa de dar continuidade a urna tradiçao de excelentes
Serviços prestados a nosso povo.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia agradece a presenca dos convidados e

das demais autoridades e, cumprido o objethvo da convocacão, encerra a
reunhão, convocando os Deputados para a reunhäo extraordhnárha de amanhâ,
dha 23, as g horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reuniäo.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.790/98

Reunhâo Conjunta das Comissöes de Admhnhstraçâo PUblica e de Fiscalização
Fhnanceira e Orçamentárha

Comhssâo de Administracão PUblica
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ReiatOrio

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em
epIgrafe, publicado em 5/6/98, dispöe sobre a revisão dos pianos de carreira
dos servidores daquela Corte de Contas e dá outras providências.

Conforme decisão da Presidéncia desta Casa, fundada na norma contida no
§ 21 do art. 173 do Regimento interno, foram anexados a proposição em
referência os Projetos de Lei n°s 1.793 e 1.798/98.

Em exame preliminar, a Comissão de Constituiçao e Justiça emitiu parecer
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Agora, em virtude de requerirnentos dos Deputados Sebastiâo Hetvécio, e
Sebastiäo Navarro Vieira, aprovados, respectivamente, em 18 e 24/6/98, a
matéria deverá ser apreciada em reuniâo conjunta das Comissöes de
Administraçâo PUblica e de Fiscaiização Financeira e Orcamentária.

Furidamentação
Em seu aspecto essencial, o Projeto de Lei n o 1.790/98 objetiva preservar a

atual remuneração dos servidores do Tribunal de Contas, ate que seja feita a
revisão do seu piano de carreira, o que deverá ocorrer, conforme consta no
projeto, no prazo máximo de 360 dias a contar da conversâo da proposiçäo
em lei.

Corn o mesmo objetivo, foram apresentados os Projetos de Lei n°s 1.793 e
1.798/98, anexados a proposição, os quais se referem aos servidores do
Ministério PUblico e do Poder Judiciário, respectivamente.

Tais projetos devem ser compreendidos no contexto das medidas que
visam a adequar a rernuneração dos servidores estaduais as novas regras
contidas na Ernenda a Constituição n° 19, prornuigada em 4/6/98.

A oportunidade e a conveniência das proposiçöes parecem bastante claras.
Se é certo que o Estado tern passado por séria reestruturaçao corn vistas ao
redimensionamento dos seus custos, ate mesmo corn o enxugamento de seu
quadro de pessoal, não é menos certo que urna reduçâo generalizada nos
vencimentos dos servidores, neste momento, em decorrência da aplicacão
irnediata da Emenda a Constituição n° 19, constituiria medida totalmente
incompativei corn os cânones de politica de pessoal racional e justa.
Significaria a imposicâo de sacrificio insuportávei aos servidores e fator de
desestImulo para a sua atuação, o que resuitaria em prejuIzo para o born
funcionamento da máquina administrativa.

Por Oltimo, deve-se observar que a matéria fol tratada da forma a mais
correta possIvel peia Comissão de Constituição e Justica, que, no Substitutivo
n° 1, reuniu num mesmo texto as trés proposiçôes apresentadas em separado
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e, ainda, incluiu Os servidores dos Poderes Legisiativo e Executivo,
garantindo dessa forma, tratamento igualitário ao pessoai do Estado.

Conclusäo
Peio exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.790/98 na

forma do Substitutivo n o i, apresentado pela Corn issão de Constituicäo e
Justiça.

Sala das Comissöes, 7 de juiho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Ajairnar Silva, relator - Carlos Pimenta -

Sebastiâo Navarro Vieira.
Comissão de Fiscaiizaçâo Financeira e Orçamentária

ReiatOrio
De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto em tela dispöe

sobre a revisäo dos pianos de carreira dos servidores daquele Tribunal e dá
outras providéncias. Foram anexados a proposicão os Projetos de Lei n°s
1.793/98, do Procurador-Geral de Justica, e 1.798/98, do Tribunal de Justica.

Encaminhado o projeto a Comissão de Constituicão e Justica, esta conciuiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e peia legaiidade da matéria na
forma do Substitutivo n o i, que apresentou.

Posteriormente, foi o projeto encaminhado a Comissão de Administração
Pübiica e a esta Comissão, para ser analisado sob o ponto de vista
financeiro-orçamentário.

Fundamentaçäo
o objetivo do projeto em epIgrafe e garantir os direitos adquiridos dos

ser-vidores do Tribunal de Contas. 0 Substitutivo n o 1 estendeu essa garantia
aos servidores dos três Poderes e do Ministério Pübiico. A proposicão visa a
Proteger os direitos mencionados, tendo em vista a Emenda a Constituicão no
19, que modificou o regime dos servidores püblicos, os princIpios e as normas
da administraçäo püblica, o controle de despesas e as finanças püblicas,
entre outros.

Do ponto de vista financeiro-orcamentáriO, não ha ôbice, porque a
Proposiçao näo implica aumento de despesa.

Gostariamos de salientar que o Governo Estadual enfrenta sérias
d ificuidades quanto as despesas corn pessoal. Em 1997, elas representaram
77% das receitas correntes lIquidas, totaiizando, no ano, R$5.641.000.000,00,
resuitado que fere o disposto na Lei Camata, que institulu para aquele ano o
Percentual de 66,19%. Para 1998, o percentual deverá ficar em 60%. Ha,
ainda, outro probiema grave enfrentado pela administracâo estaduai: 0

Crescimento do nUmero de inativos, que ja atinge 38% do total da foiha. Além
disso, os inativos recebem, em media, 77% a mais que Os ativos.



rAC
354

Nesse sentido e para aterider a dispositivo da Emenda a Constituição n o 19,
apresentamos uma emenda que visa a restringir a remuneraçâo dos
servidores ao teto estabelecido.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, em 10 turno, do Projeto de Lei no

1.790/98 na forma do Substitutivo no 1 e corn a Emenda no i, que
apresentamos a seguir.

EMENDA N O 1
D6-se ao paragrafo Unico do art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 2°- ....................................
Parágrafo ünico - Da aplicação do disposto neste artigo, não resultará

aumento de despesas para o Estado nem acréscimo, a qualquer tItulo, ou
redução na remuneração dos servidores, observado o limite estabelecido no
art. 37, XI, da Constituiçao Federal.".

Sala das Cornissães, 7 de julho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Carlos

Pimenta - Ajalmar Silva.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.120/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em epigrafe
dispoe sobre a renegociação da divida dos municIpios e do Estado com o
IPSEMG.

Aprovado no 1 1 turno, na forma do Substitutivo n o 2, desta Comissão,
retorna o projeto a firn de receber parecer para o 2 1 turno, cabendo-nos
também elaborar a redaçâo do vencido, que segue anexa e é parte deste
parecer.

Fundamentação
0 projeto em exame dá um passo importante no sentido de possibilitar aos

municIpios e ao Estado renegociar sua divida para com o IPSEMG, de forma
mais adequada a sua capacidade financeira. Para isso, estabelece prazos de
parcelamento e multas mais razoáveis.

Essa medida atenderá aos anseios dos municipios que querem regularizar
a situaçao e manter Os convenios, bem como aos do próprio IPSEMG, que ira
receber, ainda que parceladamente, dIvidas de difIcil execuçao.

Vale mencionar que o Instituto ja efetua, atualmente, o parcelamento,
baseado em deliberaçaes de seu Conselho Diretor, estando o prazo máximo
fixado em 72 parcelas. 0 que se pretende, ao se propor a regulamentação
por meio de lei especIfica, é dar urn caráter permanente e impessoal a
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questäo, pois as deliberacOes desse Conseiho são alteradas corn muita
facilidade. Ressalte-se que a impessoalidade é urn principio basilar da boa
administracäo püblica.

A matéria foi devidamente aprimorada durante a discussão no 1 0 turno,

chegando-se a redação do Substitutivo n o 2 , desta Comissão.
Apresentamos a Emenda n o i, visando a sanar urn pequeno problema

técnico, introduzindo a previsão da perda dos beneficios previstos no projeto,
caso o rnunicIpio deixe de honrar o compromiSSO assurnido.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.120/97

no 21 turno, na forma do vencido no 1 0 turno, corn a Ernenda n° 1, a seguir

apresentada.
EMENDA N o I

D6-se ao art. 4 0 a seguinte redação:
"Art. 40 - 0 atraso no pagamento das parcelas ou da contribuicão mensal

por mais de 4 (quatro) meses, consecutivos ou não, acarretará o
cancelarnento do parcelamento e do convêriio de fihiação previdenciária, corn
a consequente perda dos beneficios desta lei, e a inscrição do débito em
dIvida ativa.".

Sala das Cornissöes, 7 de julho de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Marcos Helênio, relator - AIlton Vilela

- Mauri Torres.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N.° 1.120/97

Dispöe sobre a renegociacão da divida dos municIpios e do Estado corn o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG - autorizado a renegociar corn Os órgãos da administracàO
direta e as entidades da administracãO indireta do Estado, bern como corn os
órgãos da administracãO direta e as entidades da administracãO indireta dos
municipios conveniados, as dividas decorrentes de atraso no recoihimento
das contribuicôes previdenciárias e das consignacöes facultativas.

Art. 20 - 0 saldo devedor poderá ser pago em ate 180 (cento e oitenta)
parcelas mensais, iguais e consecutivas, de acordo corn o quadro constante
no Anexo I, atualizadas corn base na variacão da Unidade Fiscal de
Referenda - UFIR - e corn juros de 6% (seis por cento) ao ano.

§ 1 0 - A divida do Estado acumulada ate a data da publicacão desta lei
poderá ser parcelada em ate 360 (trezentos e sessenta) rneses.



	[De 200.000,01 a	 ate 150

I	 240.000,00

	

[De 240.000,01 a 	 ate 170
280.000,00

TAcima de 280.000 1 01 ate 180
Anexo II

(a que se refere o art. da Lei n°, de de 1998)

T I do devedor (em 	 Multa
I	 R$) 

	

Ate 100.000,00
	

1,0%

	

De 100.000,01 a
	 1,5%

200.000,00 -
Acima de 200.000,01
	

2
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§ 21 - Para o cálculo do saldo devedor, de que tratam o "caput" deste artigo
e o parágrafo anterior, as contribuiçães em atraso serão acrescidas da multa
estabelecida no Anexo H.

§ 30 - Os Orgäos e as entidades estaduais e municipais que possuem
parcelamento em curso poderâo ter seus débitos reparcelados nos termos
desta lei, aproveitando-se o montante pago a major em decorréncia da
diferença do percentual da multa aplicada.

Art. 30 - Compete ao IPSEMG estabelecer corn cada devedor as condicaes
das partes, obedecido o disposto nesta lei.

§ 1 0 - 0 acordo firmado nos termos desta lei conterá cláusula em que o
municipio autorize, quando houver atraso superior a 60 (sessenta) dias no
cumprimento das obrigaçoes previdenciárias correntes ou de prestaçoes do
acordo de parcelamento, a retenção de sua quota-parte do ICMS para
pagamento do débito respectivo e o repasse do valor a autarquia
previdenciária.

§ 20 - 0 repasse, pela Secretaria de Estado da Fazenda, deverá ser
efetuado por ocasião da primeira transferéncia que ocorrer após a
comunicação do IPSEMG ao Secretário da Fazenda, sob pena de
responsabilidade deste.

Art. 41 - 0 atraso no pagamento das parcelas ou da contribuição mensal por
mais de 4 (quatro) rneses, consecutivos ou nâo, acarretará o cancelarnento
do parcelamento e do convênio de fihiacào previdenciária e a inscrição do
débito em dIvida ativa.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 6° - Revogam-se as disposicoes em contrário.

Anexo I
(a que se refere o art. da Lei n°, de de 1998)

Saldo devedor (em R$) NUmero
de

parcelas

	

Ate 40.000,00 	 ate 50

	

De 40.000,01 a 	 at670
80.000,00

	

De 80.000,01 a 	 ate 90
120.000,00

	

De 120.000,01 a 	 ate iio
160.000,00

	

De 160.000,01 a	 ate 130
200.000,(0
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 1998

ATAS

ATA DA 92a REUNIAO ESPECIAL, EM 29/6/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designacão de comissão -
Composiçäo da Mesa - Destinação da reunião - Execucão do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Anivaldo Coelho - Palavras do Sr. Alfeu Silva Mendes -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Romeu Queiroz - Ivo José - Dilzon Melo - Maria Olivia - Agostinho Patrilis -

Aliton Vilela - AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Erniano Batista - Gil Pereira -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Marco Regis - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima
Neto - Sebastiäo Costa - TarcIsio Henriques - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20hl5min, declaro aberta

a reuniäo. Sob a protecão 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.

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secret6ria , nas funçoes de 20-Secret6riO,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçöeS.
Designacão de Comissão

o Sr. Presidente - A Presidéncia designa Os Deputados Agostinho Patrüs e
Miguel Martini para, em comissäo, conduzirem ao Plenário as autoridadeS e
os demais convidados que se encontram no Salâo Nobre.

Composicão da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa 05

Exmos. Srs. Nuno Casassanta, Secretário de Agricultura, representandO 0

Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Alfeu Silva Mendes, Presidente
da Organizacão das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, representando
O Presidente da Alianca Cooperativa Internacional, Dr. Roberto Rodriguez; Dr.
Dejandir Dalpasquale, Presidente da Organização das Cooperativas
Brasileiras; Deputado Paulo Piau, Coordenador da Frente Parlamentar do
Cooperativismo de Minas - FRENCOOP -; ex-Deputado Roberto Amaral,
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Supervisor da FRENCOOP; Cristiano Felix dos Santos Silva, Presidente da
Cooperativa dos Funcionários da Assembléia Legislativa; Deputado Anivaldo
Coelho, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Reuniäo
o Sr. Presidente - Destina-se esta reuniào a homenagear as cooperativas

pelo Dia Internacional do Cooperativismo.
Execucäo do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional.

- Procede-se a execuçâo do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Anivaldo Coelho

o Deputado Anivaldo Coelho - Exmos. Srs. Deputado Rorneu Queiroz,
Presidente da Assembléia Legislativa; Nuno Casassanta, Secretário de
Agricultura, representando o Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo;
Alfeu Silva Mendes, Presidente da Organizacão das Cooperativas do Estado
de Minas Gerais; Deputado Paulo Piau, Coordenador da Frente Parlamentar
do Cooperativismo de Minas Gerais - FRENCOOP -; Deputado Roberto
Amaral, Supervisor da FRENCOOP; Cristiano Felix dos Santos Silva,
Presidente da Cooperativa dos Funcionários da Assembléia Legislativa;
senhoras e senhores; não é sern razão que o sistema cooperativista tern
como simbolo dois pinheiros dentro de urn circulo corn fundo amarelo. Os
pinheiros, como se sabe, crescern facilmente e duram rnuitos anos,
assodando-se, por isso, a idéla de fertilidade; o circulo, que não tern corneço
nem firn, representa a vida eterna; e o amarelo-ouro é o calor que emana do
sol e faz germinar a boa semente lançada na terra. E isto o sisterna
Cooperado: a boa semente que, pequena e solitária, plantada em solo fértil,
gera frutos para muitos. Ernbora a natureza seja sábia e prOdiga nas suas
dadivas, por certo, é corn o trabalho conjunto que terernos mais áPloreS, mais
fibres e mais frutos.

No mundo capitalista em que vivernos, no qua] o trabalhador é
Perversamente espoliado e aviltado pelo sisterna, é preciso amenizar as
agruras das classes trabaihadoras, fazendo-as cornpartilhar da riqueza que
elas produzern.

Abaladas por crises econômicas que arneaçarn a sobrevivência de
Inumeros segmentos produtivos, as naçOes precisarn urgenternente encontrar
Saidas que preservern a qualidade de vida de seus cidadäos.

Estamos convencidos de que urn carninho a ser seguido está no
cooperativjsrno que congrega, no esforco conjunto, a forca de cada urn.

Embora seja tendéncia natural do ser humano, o cooperativismo sO surgiu,
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de forma organzada, na véspera do Natal de 1844, na Inglaterra, por
iniciativa de 28 tecelOes que trabalhavam nas fétidas fábricas da cidade de
Manchester.

Inseridos no entâo capitalismo emergente e sentindo-se lesados, pois
sempre "tinha mês depois do salário", como diria Millôr Fernandes, esses
hum ildes operários resolveram constituir uma sociedade, que passou a ser a
primeira cooperativa formal.

Entretanto, o regimento e as normas estabelecidas P01 eles, que viriam
revolucionar a concepço de vida em comunidade, extrapolaram a idéia de se
constituir urn simples projeto econOrnico.

Assim, os pioneiros dessa feliz iniciativa acabaram legando a posteridade
as bases de urn sistema eficfente, que não visa ao lucro e exclui Os
intermedjárjos e atravessadores do modelo comercial convencional.

Buscando sempre atender os interesses da comunidade em que se insere,
o sistema de cooperados é regido por principios que tern na livre adesão e na
gestão democrática os seus pilares e se estrutura em cadeia, como se
fossem elos de uma corrente, que väo do estritamente local ate o Orgão de
cüpula, a ACI - Aliança Cooperativa Internacional, corn sede em Genebra, na
SuIça.

Regulamentado entre nas pela Lei Federal n o 5.764, de 1971, o sistema
teve sua importância reconhecida pelas Constituiçoes da RepUblica e do
Estado, que determinam apoio e estImulo legal ao cooperativismo e a outras
formas de associativismo.

Hoje, disserninada por todos os cantos do planeta, essa forma de
organização, que protege as comunidades da sede de lucro das
especulaçOes comercials, atua em praticarnente todas as areas da atividade
econômica.

E interessante observar que, paradoxalmente, a idéia nasceu na esteira do
liberalisnio econômico da Revolução Industrial, que gerou grandes riquezas e
enormes problemas sociais.

Propriedade de uns poucos, o capital, na época corno hoje, desconhecia
limites de açâo e escrUpulos e gerava grandes fortunas. Discorre sobre a
sede de lucro que se alastrou pela Inglaterra de então, o que vale, sem
düvida, para a nossa época: "Assirn a Inglaterra pedia lucros e recebia lucros.
Tudo se transforrnou em lucro. As cidades tinham a sua sujeira lucrativa, suas
favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, seu
desespero lucrativo. Pois a nova cidade não era urn lar onde o homern
pudesse achar beleza, felicidade, lazer, conhecimento, religiâo e as
influências que civilizavam a visao e o hábito, mas urn lugar deserto e
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desolado, sem cor, ar ou riso, onde o hornem, a mulher e a criança
trabalhavam, comiam e dormiam... As novas fábricas e Os flOVOS altos-fornos
eram como as pirâmides, mostrando mais a escravidão do homern do que
seu poder, lançando sua longa sornbra sobre a sociedade que tinha tanto
orgulho de tais coisas".

Nos nossos dias, como é fácil perceber, o quadro permanece o mesmo:
corn sua sede de lucro, o capital continua corn a mesma sina assassina,
agora na versão neoliberal globalizada, que arrasa naçöes inteiras corn sua
forne voraz. 0 resultado é o que se ye - desemprego, miséria, fome.

Diante desse quadro desolador, hoje, mais que nunca, faz-se necessária a
ação coesa e solidária dos cidadãos em agrupamentos organizados, para se
fazer frente a incüria do poder pOblico e a ganância dos grandes grupos
econômicos.

Tal como no século passado, quando o liberalismo econômico favorecia
urna aristocracia abastada e fazia milhôes de vItimas, hoje a politica
neoliberal, insensIvel aos reclamos do povo, continua a trilhar o mesmo
carninho: concentra a riqueza nas rnãos de uns poucos e globaliza a miséria
de rnuitos.

Pode-se rnesmo dizer, numa triste paródia da frase famosa de Winston
Churchill, que nunca tao poucos ficaram ricos a custa de tantos...

Assim, rnais do que nunca, o sisterna cooperativista se impöe como soluçäo
capaz de dirimir os inquietantes conflitos de nosso tempo e garantir rnaior
justiça social na distribuicão de renda. Sem dUvida, unidos num sistema de
rnUtua cooperação, todos sO ternos a ganhar e avançamos na conquista de
uma vida meihor.

Militando nas lides do cooperativismo ha muitos anos, estamos convencidos
de que essa é uma saIda para muitos dos problemas que afligem o nosso
povo. So corn o trabalho de todos, poderemos romper os blocos monoliticos
dos poderosos que espoliam as classes trabalhadoras; é corn o esforço
conjunto que haveremos de minar esse modelo econOrnico injusto, que se
forjou corn o suor e as lágrimas de operanDs humildes.

Assim, o Dia Internacional do Cooperativismo, que se comemora
anualmente, no prirneiro sábado de julho, é ocasião propIcia para se refletir
sobre a importância do trabaiho solidário.

Este e o verdadeiro sentido da solenidade que ora realizamos: regar Os

pinheiros que simbolizarn a açâo cooperada, a firn de que permanecam
sernpre verdes e alirnentem a nossa esperanca de urn futuro meihor para
todos. Muito obnigado.

Palavras do Sr. Alfeu Silva Mendes



w

362
Exmo. Sr. Deputado Rorneu Queiroz, Presidente da Assembléia, desta

reunião e da Frente Parlamentar do Cooperativismo - FREN000P -; demais
companheiros da Mesa, devidamente citados pelo Presidente; caro Deputado
Anivaldo Coelho, que fez o requerimento desta sessâo; Sr. Luiz Gonzaga,
Vice-Presidente da OCEMG; Sr. Antonio Gouveia, Conselheiro; Presidentes
de cooperativas e de federacoes; Fabiano, representante da Confederaçao
das Cooperativas de Trabaiho do Brasil; cooperados de cooperativas de Belo
Horizonte e do interior; Srs. Deputados, membros da FRENCOOP e não-
membros da FRENCOOP que também gostam e admiram o cooperativismo;
senhoras e senhores, foi corn muita alegria que recebemos, na OCEMG, o
comunicado de que haveria, no dia de hoje, uma sessâo especial na
Assembléia para comemorar o Dia Internacional do Cooperativisrno. De fato,
neste ano, temos muito a comemorar. 0 Deputado Anivaldo Coelho fez uma
descriçäo interessante e correta das origens do cooperativisrno e citou
também a Aliança Cooperativa Internacional - ACI -, que rege, que zela pelos
princIpios do cooperativismo em todo o mundo.

E, para nossa alegria, pela primeira vez na história do cooperativismo, essa
Alianca, cuja sede fica em Genebra, SuIca, reUne mais de 100 paises e
congrega mais de 800 milhOes de cooperados em todo o mundo. Essa
organização, hoje a major ONG do mundo, é presidida pelo brasileiro Roberto
Rodrigues, que tern junto a ele quatro Vice-Presidentes representando Os
continentes - a America, a Africa, a Europa, a Oceania e a Asia.

Para nossa felicidade, o Presidente da Organizaçao das Cooperativas da
America - OCA -, que reüne todas as cooperativas do continente americano,
também é urn brasileiro, o atual Presidente da Organização das Cooperativas
Brasiieiras, Dejandir Dalpasquale, que reUne em torno de si quase 5 mu
cooperativas. Talvez ate ja tenhamos, hoje, ultrapassado as 5 mu, corn mais
de 5 milhOes de associados em todo o Brasil. Então, hoje, o Dejandir reüne
também as cooperativas das Americas do Sul, Central e do Norte e do
Caribe.

No Brasil, as cooperativas passam por este momento feliz, por este
rnomento forte, em que temos certeza de que elas deixam de ser alternativa
para serem solução; em que vislumbramos urn caminhar do cooperativismo
para a cidade, cooperativismo que foi e é ainda uma soluçäo para o produtor
rural; que possibilita ao consumidor uma aproximação corn o produtor, quer
dizer, eliminarn-se Os intermediários entre o produtor e o consumidor ou, pelo
menos, grande parte deles, fazendo corn que o produto seja mais bern
remunerado para o produtor e custe menos para o consumidor.

Esse movirnento chega hoje a cidade. Em Minas, atualmente, somos 830
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cooperatiVas. Ha pouco tempo, quando ouviamos falar em cooperativa, logo
pensáVamOs em cooperativa agropecuária. Era a cooperativa de café, a de
leite, etc. De fato, no interior, as cooperativas agropecuárias ainda são muito
representatiVaS, fazern parte da comunidade é a Prefeitura, é a cooperativa,
é a delegacia, são as entidades que ali existem. Mas o cooperativiSmo, hoje,
caminha para a cidade, como disse. E o maior nOrnero dessas 830
cooperatiVas está exatamente nas cooperativas de trabaiho. Na area de
saUde, ha iii cooperativaS de trabaihadoreS, e nas areas de outros serviços
ha 138, então, são quase 250 cooperativas de trabaiho, considerando, al, as
de trabaiho medico, odontolôgiCo e psicolôgico e outras ligadas a hospitals e
a categoriaS e especialidades rnédicas. E o cooperativismo é importante,
então, nesse campo de trabalho exatamente porque hoje o grande drama, o
grande desaflo da sociedade é a geracão de emprego, e a cooperativa não
gera ernpregos, e sim, postos de trabalho; gera oportunidade de o
trabaihador, como autOnomo, por si 56, deixar de ser empregado para ser
patrão de si; isso o cooperativiSmo proporciona. Sendo patrão de si, ele tern a
garantia do trabaiho, a garantia da geracão de renda prOpria, por sua
cornpetêflCia, porque, na cooperativa, o que garante, o que dá estabilidade no
trabalho não é uma lei, não é uma norma, é a cornpetência. Quando se é
competente ha garantia do posto de trabalho. Isso é importante.

Em segundo lugar, em Minas, temos as cooperativas de crédito. 0 crédito
rural abriu as portas para que o cooperativismo pudesse avancar pelo Estado
afora. E o cooperatiVismo de crédito rural hoje está implantado em
praticamente todos os grandes centros do Estado de Minas Gerais. Mas veio
al também o cooperativismo urbano, que, hoje, ate no nümero de
cooperativas, e maior do que o cooperativismo agropecuáriO. Corn a juncão
das cooperativas agropeCuárias corn as cooperativas urbanas, não so em
Minas Gerais, mas em oito Estados do Brasil, tivemos condição de ter, de
formar e de constituir o nosso Banco. Temos, hoje, o Banco Cooperativo do
Brasil - BANCOOP. Parece simples, quando dizemos que ternos hoje 0 flOS5O

Banco Cooperativo, mas o Luiz Eduardo está al e sabe que são 15 anos de
luta, 15 anos de trabaiho, rompendo barreiras, rompendo corn grupos
econOmicos fortissimos, tigados a Federação dos Bancos. Mas ai está o
nosso Banco, ai estão as cooperativas, hoje espaihadas, prestando serviço
não apenas ao produtor rural, não apenas aos funcionáriOs tigados as
empresas, rnas também aos pequenos cornercianteS, corn as nossas
cooperativas de crédito, de comerciantes, de trabaihadores no comércio.

. Em terceiro lugar, vém as cooperativaS agropecuáriaS. Minas Gerais hoje
detém 1/3 da producão de teite no Brasil, e 60% desse leite está nas
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cooperativas. Minas Gerais tern mais de 60% do café produzido no Brasil, e
as cooperativas tern em torno de 50% desse café gerado e produzido em
torno de si e comercialjzado pelas cooperativas. Entâo, o cooperatjvjsmo
agropecuarto ainda é forte, em especial, em relaçao a esses dois produtos
Hoje as cooperativas agropecuarias estão sendo irrigadas corn urn novo
capita!, provenierite de urn programa federal chamado RECOO p, que e o
Programa de Revitalizacao das 000peratjvas. A primeira parte dele jà foi
vencida: de 103 cooperativas mineiras, das 103 que apresentaram carta-
consulta, 89 foram aprovadas. Minas Gerais obteve o major indice de
aprovaçao em todo o Brasil. Isso vai dar vida nova as nossas cooperatjvas de
leite, de café, as cooperativas agropecuarias de uma maneira geral.

0 que tern nos causado grande surpresa, e surpresa agradável, no
cooperativisrno, é o surgimento das cooperativas educacionais. Os pals de
alunos estão se unindo. Está aqui a Cooperativa de Ensino de Belo Horizonte
- COPEM. Os pals se unem e fazem as suas prôprias esco!as, as escolas
cooperativas, alcancando uma qualidade de ensino excepcional, por urn custo
suportável para cada urn.

Vemos o cooperativismo nào como alternativa, mas corno resposta, como
solução. Poderlamos aqui descrever o cooperativismo habitacional. Em
Uberaba, estão surgindo duas cooperativas habitacjonajs bern como em
outras cidades. Está surgindo toda espécie de cooperativas.

Hoje, aqui, nesta Casa, estamos passando por urn rnomento decisivo. 0
Tribunal de Contas de Minas Gerais, atendendo a uma consulta da AMBEL,
deu parecer declarando que as cooperativas nâo podem participar de
licitacôes póblicas. Para nós, isso é pecado mortal, é a major ofensa. Por que
nos discrirninar corn relaçao as demais empresas? Sern brigas, sem procurar
polemizar corn o Tribunal, procuramos a FRENCOOp (Frente Parlamentar do
Cooperativismo), liderada pelo Deputado Paulo Piau. Através de urn projeto
que está tramitando nesta Casa, isso vai ficar claro na lei das licitaçoes. As
cooperativas legalmente constituidas vâo poder ate mesmo participar de
licitacoes Isso vai resolver o problema. Nos ültimos dias, alguns fatos
exaltaram os ânimos, mas, na verdade, as empresas de prestação de serviço
estâo legalmente constituidas. Não ternos nada contra elas; estão registradas
na Junta, tern o direito de ter o lucro que quiserem, tern CGC, podem ganhar
dinheiro do jeito que quiserem, rnas não podem impedir que as cooperativas
também ocupem seus espacos. E isso que querem fazer conosco. Assim
corno a cooperativa foi eficiente para tirar o interrnediário que existia entre o
produtor e o consurnidor, e eficiente tarnbém para tirar o intermediárjo da
mão-de-obra Se o medico pode ter a sua cooperativa se o taxista pode 1:6-la,
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por que Os trabaihadores não podem? Eles são tao inteligentes quanto
qualquer outro cooperado. Eles estão aqui para dar apoio a nossa
FRENCOOP, para rnostrar que estão unidos. Vocês estão vendo as faixas
das cooperativaS. Na verdade, e!es tern competéncia, conseguem ser donos
dos seus narizes, conseguem vender o seu trabaiho sern necessidade de ter
O intermediário. Se o intermediário quiser, que faca sua empresa, que dispute.
Não temos nada contra eles, mas esperamos que nos deixem traba!har
tranquilos.

Estamos vendo a nossa direita, o xodó da OCEMG, a COPAV, que é uma
cooperativa de deficientes auditivos. Estamos vendo alguém fazer a tradução
das rninhas palavras. A COPAV tern 180 deficientes auditivos, que trabalham
principalmente no servico pUblico, prestando serviços para a Prefeitura de
Belo Horizonte e para o Estado. De repente, se essa lei do Deputado Paulo
Piau não for aprovada, vai ser uma cooperativa destruIda. Onde vamos
colocar essa mão-de-obra? A Aparecida, de amare!o, tambérn é deficiente
auditiva e montou toda uma equipe que dá aos deficientes uma alternativa de
trabaiho. A cooperativa forma todos os seus cooperados na area de
inforrnãtica; são exImios digitadores. Suas deficiéncias, nesse caso, tornam-
se qualidades. Estão traba!hando e ajudando suas famIlias. E importante que
sintamos isso, para ver a importãncia da aprovacão do seu projeto, Deputado
Paulo Piau. Mas al está o exemp!o de uma cooperativa de trabalho, o
exemplo de como o cooperativismo é urna resposta para a geracão de postos
de trabaiho, para a geracào de rendas. Não importa se é urn medico, se é urn
dentista, se é urn caminhoneiro, o que importa é a pessoa. Isso nos diferencia
das demais empresas.

Nas demais ernpresas, a preocupacão e corn o diriheiro, corn o capital, corn
0 lucro. Na cooperativa, o que nos interessa é a pessoa, é o ser hurnano, é
qualidade de vida dos nossos cooperados.

Parabéns a todos os cooperativistas que estão aqui presentes. Tenho
certeza de que sua presenca foi fundamental para que os nossos Deputados
da FRENCOOP vejam a importãncia do seu trabaiho e sintarn o quanto vocés
apóiarn, o quanto vocés apostarn no cooperativismo corno urna solucão para
nós, para a nossa farnilia e para os nossos filhos. Obrigado, Deputado
Aniva!do Coelho, por ter apresentado esse requerimento; obrigado ao nosso
Presidente, Deputado Romeu Queiroz; obrigado ao Deputado Paulo Piau, ao
Cristiano, ao Wagner, que sempre tern nos apoiado aqui na Assernbléia,
fazendo a ligacão do cooperativismo corn esta Casa Legislativa; obrigado a
todos vocés que vierarn do interior, de outras cooperativas, e ao nosso
Deputado Ivo José. Aqui 6 a nossa casa, 6 a casa do povo. E, sendo a casa
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do povo, é a casa do cooperativismo. Obrigado a todos da Assernbléia e
parabéns a todos que aqui estão.

Entrega de Placa
o Sr. Presidente - A Presidência tern a honra de entregar ao Dr. Alfeu Silva

Mendes placa comernorativa corn os seguintes dizeres: "No transcurso do Dia
Internacional do Cooperativismo, a Assembléia Legislativa enattece uma
idéia-força fundada na sotidariedade, na cotaboração e no bern comum,
homenageando as instituiçöes e Os movirnentos socials que promovem e
praticarn o associativismo em Minas Gerais e no Brash. Belo Horizonte, 29 de
junhode 1998.".

Palavras do Sr. Presidente
Sr. Secretário de Agricultura, que neste ato representa o Governador do

Estado, Sr. Eduardo Azeredo; Presidente da OCEMG, Sr. Alfeu Silva Mendes;
demais autoridades que compöern a Mesa Diretora; senhores cooperativistas;
senhoras e senhores, ao presidir esta solenidade, em nome do povo mineiro,
comemorando o Dia Internacional do Cooperativismo, ocorrem-nos,
sirnultaneamente, urn princIpio e urn fato que confirmam a importância do
elemento associativo em nossas vidas.

o principio, cristalizado no adagio milenar, é que a uniäo faz a força: foi nos
primOrdios da civilizaçao que o homern descobriu - e vem aperfeiçoando ao
longo dos séculos - as vantagens do trabalho conjunto para se chegar a urn
objetivo comum. Quanto ao fato, esse diz respeito ao tempo presente, as
lides do Poder Legistativo de Minas Gerais, o qual, significativamente, vem
incentivando entre nôs a idéia cooperativista, por meio de iniciativas vitoriosas
corno a COFAL e a FRENCOOP.

A Cooperativa de Economia e Crédito Mütuo dos Funcionários da
Assembléia - COFAL - foi institulda exatamente ha 18 anos, como forma de
promover facilidades crediticias para as servidores da Casa. 0 ôrgâo, desde
então, sO tern feito arnpliar a leque de beneficios que oferece, que hoje
abrange financiamentos de modalidades várias em condiçaes favoráveis,
alérn de captar recursos financeiros para aplicaçao sern risco para Os
investidores.

A COFAL cresceu para se tornar, nos dias atuais, a aitava cooperativa de
crédito do Estado, contando corn nada menos que 1.467 associados.

Por outro ]ado, fol ela a prirneira organizaçâo do género criada no âmbito de
uma Casa Legislativa brasileira. Esse pioneirismo, de que nos devemos
orguihar, encontrou seguidores em outras unidades da Federaçao, cujas
Assembléias já instituIram ou se preparam para instituir seus 'Orgãos
cooperados. Mas estamos sempre a frente - podemos afirrná-lo sem risco de
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ufaniSmo - já que, atualmente, a COFAL estuda proposta para que passe a
operar como Banco comerciat, segundo as normas do mercado financeiro.
Corn tal providência, estaremos completando a linha de servicos e ratificando
a final idade social da entidade.

As bases da FRENCOOP foram lançadas pelo Congresso Nacional, ha
pouco mais de dais anos, tendo a idéia, de imediato, contado corn
expressiVaS adesöes no arnbiente parlamentar brasileiro. Na regulamentacão
federal, está prevista a implantacão de ôrgâos congéneres nas Assembléias
Legislativas e nas Câmaras Municipais, pelo que a Mesa desta Casa, em
reuniâo realizada em seternbra do ano passado e par meio de deliberacão
interna, instituhu a FRENCOOP mineira.

A Frente constitui urn canal de parceria do Legislativo corn o universa de
cooperativas mineiras, que abrange, hoje, nada menos que 820 associadas,
operando em vários segmentos e contanda, em seu cadastra, cerca de 750
mil cooperadas. Nossa acão se desenvolve paralelamente a das
representacöes potItica e técnica das organizacöes, tais coma a OCEMG, a
0GB, a CECREMGE e a ANCOOP. E em conjuncâo corn essas entidades
que patrocinamos as causas do legitima interesse das cooperativas
agropecuárias, de trabalho, de crédito rural e urbana, de consumo, de
habitaçäo, de rnineracão, de serviços e de saüde. Coma se ye, a Assernbléia,
rnais uma vez, ratifica seu projeto institucional de aproximacäo corn a
sociedade, ao colaborar corn tantos e tao importantes setores econOmiCOS.

o cooperativisma é, haje, urna realidade universal. A par de fenOrnenos
coma a globalizacäa da econornia, a formaçãa de blocas camerciais, a
unificaçãa das moedas e a liberalizacão das barreiras alfandegárias,
condensa uma formula eficaz e eficiente para a sucesso das atividades
produtivas. Encorajá-lo entre nOs, criar condiçOes para expandi-lo e
robustecê-lo e, a nosso ver, missâo do poder püblico.

Assim, nao poderia o Palácio da Inconfidéncia ornitir-se na celebração desta
data. Na condicâo de Presidente desta Casa e da FRENCOOP, sentimo-nos
A vontade e particularmente motivados para formahizar a rnensagern de
confraternizacão do Poder Legislativo corn as cooperativas mineiras, seus
ôrgâos de representacâo e todos e cada urn de seus agentes. Os parabéns a
todos as cooperativistas, a tados as cooperadas do nosso Estado. A
Presidência manifesta seus agradecimentos as autoridades e aos demais
convidados pela honrosa presenca.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetiva da convocacâo, a Presidência

encerra a reuniâo, convocando os Deputados para a extraordinária de
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amarthâ, dia 30, as 20 horas, nos termos do edital de convocaçâo, e para a
ordinárja da mesma data, as 14 horas, corn a seguinte ordern do dia: (- A
ordem do da anunciada é a publicada na edicão do dia 30/6/98.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 283 a REUNIAO EXTRAORDTNARIA, EM 23/6/98
Presidência dos Deputados Geraldo Rezende e Maria Olivia

Sumário: Comparecirnento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votaçäo de Proposiçöes: Requerimento do Deputado
Rémolo Aloise; questão de ordem; chamada para recomposiçâo de "quorum";
existência de "quorum" para continuação dos trabaihos; aprovaço -
Requerirnento do Deputado Paulo Piau; aprovação - Requerimento do
Deputado José Henrique; prejudicialidade - Questöes de ordem; suspensão e
reabertura da reunião - lnexistência de "quorum" qualificado para votação de
propostas de emenda a Constituição - Discussão, ern 2 0 turno, do Projeto de
Lei no 1.026/96; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno, corn as
Emendas n°s 1 a 4 - Prosseguimento da discussão, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei no 1.543/97; discurso do Deputado Raul Lima Neto; apresentação das
Emendas n°s 2 a 9; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto
corn as emendas a Comissâo de Administraçâo Püblica - Questöes de ordem;
chamada para recomposição do nUmero regimental; inexistência de "quorum"
para continuação dos trabaihos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecirnento
- Comparecem Os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Maria Olivia

- Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - AntOnio JUlio -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio
- Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Joâo Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Militão - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Hetvécio - Sebastião Navarro
Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson TrOpia.

Abertura
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A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado Antonio JUlio, 21-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
A Sra. Presidente - Nos termos do edital de convocacâo, a Presidéncia vai

passar 2a Parte da reunião, corn a discussäo e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de ProposicOes
A Sra. Presidente - Vern A Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise,

em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei
no 1.026/96 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de
discussão. Em votação, o requerimento.

Questäo de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sra. Presidente, somos a favor da inversão

da pauta, porque achamos que o projeto do Tribunal de Contas deve ser
votado nesta manhã, mas gostariamos de faze-b corn "quorum". Para tanto,
solicitamos a V. Exa. a suspensão dos trabaihos por 5 minutos, para que ele
se forme, ou a chamada para sua recomposicão; depois, fariamos a inversão
da pauta e votariamos Os projetos.

A Sra. Presidente - E regimental. A Presidência determina que seja feita a
chamada para recomposição de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder a chamada.

• Sr. Secretário (Deputado AntOnio JUlio) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Responderam a chamada

43 Deputados. Ha "quorum" para a continuacão dos trabalhos. Em votaçäo, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, solicitando a inversão
da pauta desta reuniâo, de modo que o Projeto de Lei n o 1.543/97 seja
apreciado em segundo bugar, entre as matérias em fase de discussão. Em
votaçäo, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vern 6 Mesa requerimento do Deputado José Henrique, solicitando a
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inversâo da pauta desta reunião, de modo que 0 Projeto de Lei no 1.543/97
seja apreciado em ültimo lugar, entre as matérias em fase de discussão. A
Presidéncia declara prejudicado o requerirnento, em virtude da aprovação do
requerimento do Deputado Paulo Piau.

Questöes de Ordem
o Deputado Ronaldo Vasconcellos - Eu queria que a Mesa esclarecesse,

inicialmente, como ficou a ordem de votaçâo, porque votamos em prirneiro
lugar o requerimento do Deputado Rérnolo Aloise e, depois, o do Deputado
Paulo Piau. Em segundo lugar, que esclarecesse tambérn por que ficou
prejudicado o requerirnento do Deputado José Henrique. Eu acho que näo
ficou prejudicado.

o Sr. Presidente - A Presidéncia esclarece ao Deputado Ronaldo
Vasconcellos que o primeiro requerimento apresentado versa sobre o Projeto
de Lei no 1.026/96, do Tribunal de Contas, e foi submetido a votação em
primeiro lugar. 0 segundo versa sobre o Projeto de Lei n o 1.543/97, e,
votando-se o requerimento do Deputado Paulo Piau, fica automaticamente
prejudicado o requerimento do Deputado José Henrique, por versar sobre a
mesma matéria.

o Deputado Mauri Torres - Gostaria de solicitar a V. Exa. a suspensao da
reunião por 2 ou 3 minutos, para entendimentos corn relação aos projetos
constantes na pauta.

Suspensâo da Reunião
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência suspende os trabaihos por 3

minutos. Estäo suspensos os trabalhos.
Reabertura da Reunião

o Sr. Presidente - Estäo reabertos os nossos trabalhos. Tendo em vista
que, a chamada para recomposiçâo de "quorum", responderam 43
Deputados, nUmero insuficiente para votação de propostas de emenda a
Constituiçao, a Presidència val passar a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.026/96, do Tribunal de
Contas, que dispoe sobre a estrutura do Quadro de Pessoal dos Serviços
Auxiliares do Tribunal de Contas e dá outras providências. A Comissão de
Administração Püblica opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 10 turno, corn as Emendas n os 1 a 4, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n o

s 1 a 4, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
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perrnanecam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto,
aprovado, em 21 turno, na forma do vencido em 1 0 turno, o Projeto de Lei no
1.026/96 corn as Emendas n

o
s 1 a 4. A Comissão de Redaçäo.

Prosseguimento da discussão, em 2 1 turno, do Projeto de Lei 
no 

1.543/97,
do Deputado Paulo Piau, que altera o art. 10 da Lei no 9.444, de 25/11/87, que
dispöe sobre as licitaçöes e os contratos da administração centralizada e
autárquica do Estado e dá outras providências. A Cornissão de Fiscalizacão
Financeira opina pela aprovacão do projeto corn a Emenda n o i, que
apresenta. Continua em discussão o projeto. Corn a palavra, para discutir o
projeto, o Deputado Raul Lima Neto, que ainda dispöe de 25 minutos.

0 Deputado Raul Lima Neto - Srs. Deputados, podemos perceber
clararnente, pelas faixas expostas nesta Casa do povo, que a projeto ainda
não foi entendido, corno deveria, por toda a sociedade, especialmente pelos
interessados. Na verdade, a terceirizacâo, escutern bern, a terceirizacão da
rnão-de-obra, no Brasil, e irreversivel. 0 projeto do Deputado Paulo Piau
dispoe sobre a terceirização, não através de empresas, mas através de
cooperativas do próprio homem.

Podemos cornpreender que as empresas de terceirizacão surgirarn,
naturalmente, em decorréncia da dernanda de uma organizacão da forca de
trabalho, da rnão-de-obra e de uma "facilitação", para Os empresários, na
contratacão de seus ernpregados. Entretanto, como não existe no Pals, como
não existe no homem, de modo geral, a filosofia genuina de que o principal
objeto da Nação é o prôprio hornem, este tern-se tornado objeto de
negociação e de lucro para pequenos grupos de empresários: a homem tern-
se tornado objeto de exploracão por parte de empresários, que explorarn a
rnão-de-obra do trabalhador, dando-Ihe salário vil e não se preocupando mais
corn o elernento mais irnportante da Nação, que é 0 semelhante.

Em nosso Pals, temos urn paradigrna de iniquidade, que é o salário mInimo.
Se fizerrnos urna comparacão entre urn pals do Prirneiro Mundo e urn do
Terceiro, descobrirernos que a diferenca é exatamente a de que, nos palses
do Primeiro Mundo, tudo é barato; o caro é o homern, é a mão-de-obra. Na
Suica, na Alernanha, nos Estados Unidos, urna pessoa que passa pano no
chão ganha US$1000 por hora; ao final do dia, são US$80,00, e no firn do
mês, US$2.440,00. Se alguém quer comprar urn carro, paga US$500,00 de
entrada e US$115,00 ao mês, por urn carro frente ao qual as nossos são
carroças. Quando vamos ao supermercado, podernos, corn US$200,00, fazer
urna compra que não conseguimos colocar nern em urn Parati. Wallace, urn
amigo meu, alugou urna casa, em Hyannis, por US$400,00, corn quatro
quartos, corn suites e rnobiliada, corn tapetes e tudo o mais. A gasolina, au, 6
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trés vezes mais barata, alérn de ter uma qualidade muito melhor. Mas a mao-
de-obra é carissima, porque aqui se trata do hornern.

No Brash, é o contrário: tudo é caro. Tudo é absurdarnente caro. Agora, o vii
é o homem. E, para se institucionaiizar a exploraçao do homem pelo hornem,
surgem organizaçöes sem estar imbuldas de urna filosofia trabalhista, de uma
filosofia cooperativista; precisamos entender que somos membros do corpo.
o fato de os pes näo serem as mãos näo significa que os pes näo sejam
membros do corpo, nem pelo fato de os ouvidos não serern os olhos não
significa que os ouvidos não sejam membros do corpo. Todos os membros
são importantes. Ate aqueles que são menos decorosos, nOs revestimos,
Deputado, de major honra, porque no corpo cada membro é importante.

E preciso que o empresário entenda que nem pelo fato de o trabalhador näo
ser medico, nao ser engenheiro, não ser ernpresário, não ter iniciativa, não
significa que ele não é membro do corpo. As vezes, urn marceneiro, urn
pedreiro, urn servente, qualquer trabalhador, uma pessoa que faz faxina, é
tao importante e necessária para o corpo social como qualquer outra. Por
isso, ha de se ter uma divisâo mais equãnime, e al ficamos numa
encruzilhada.

As companhias de terceirização, as empresas, dizem: "Diga näo ao projeto.
Ele vai acabar corn o emprego". Paulo Piau diz, corn outros Deputados: "NOs
dizemos sirn". Como disse a nosso grande Deputado João Batista, é
preferivel - ja que vai haver urn processo de terceirizacao - terceirizar a mao-
de-obra corn aquilo que é do homern, ou seja, corn cooperativas do homem,
onde o lucro é dividido em partes iguais, de acordo corn a produção, onde se
negocia a produçao, e a mâo-de-obra entra corno urn todo, como a produtora,
ou então se terceiriza corn aqueles que explorarn a homem.

Uma pessoa que trabalha nove anos aqui na ADSERVIS, na ASPROM,
ganha uma rniséria. SO para ilustrar, Deputado.

Quero Ihe dizer uma coisa: certa feita, eu era titular da Cornissão de
Constituiçao e Justiça na Câmara e fomos, numa cornissão, a PETROBRAS,
a Refinaria Gabriel Passos. Eles iriam nos dar urn relatOrio, como deram,
excelente, muito vasto, daquela empresa, a PETROBRAS, e da Refinaria
Gabriel Passos. Fiquei extasiado e ficamos atônitos de ver a grandeza
daquela empresa. Vocé nao consegue percorrê-la em trés dias. Aqueles
prédios são prédios de máquinas, você ye aqueles gasodutos enormes que
atravessam o Estado. E o Dr. Walter, que era o Supervisor-Geral, a
Superintendente, disse que eles tern urn lucro, não sei bern a cifra, acho que
de US$800.000.000,00 mensais. Eu me levantei e disse assim: "Exceléncia,
US$800.000.000,00 mensais é quase 1% da dIvida externa brasiieira". Ele
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disse: "Deputado, o petróleo não é a ouro, e a diamante negro". Vocé ye
aqueles gasodutos e oleodutos que atravessam o Estado. Perguntei a eles
quantos ernpregados tinham. Ele disse, não me lembro bern, que eram mais
ou menos 1.300; guardar nümero é coisa urn pouco difIcil. Ele disse que
pagam urn salário born , que dá urna media de US$2.000,00 por mês.
Naquela época era em cruzados. Eu falei: "Pouco mais de mil funcionários
conseguem atender a demanda desta em presa?" Ele falou: "Não, nOs
economizamos na mão-de-obra, temas mais de 7 mil contratados por
terceirizacãO".

Vocé ye aqueles pais de familia, mães de famIlia, corn uniforme, capacete,
chave inglesa, subindo naquelas torres, onde está escrito ADSERVIS, e
tambérn em outras empresas, ganhando pouco rnais de R$200,00 par més.
Eu ponderei: "Sr. Supervisor, e se a Gabriel Passos contratasse todo mundo?
Dez mil funcionários? Vou mais longe, e se contratasse a dobro, para que
tivéssemas urna gasolina melhar, porque chega de a povo sofrer?
Conseguirlamos qualidade meihor? E se se pagasse US$3.000,00 a cada
urn, seria uma fãbula, nao é? Mas e 16gico, uma foiha de pagamento da
ordem de US$60.000.000,00 é estrondosa, mas para quem tern urn lucro de
US$800.000.000,00, e preciso economizar na mão-de-obra? Vocês são
maus, idôlatras, vacês se desviaram do alvo. 0 homem é a principal criacão
de Deus, e par isso esse projeto jã e urn chute na bola. Ate para que as
companhias de terceirização se conscientizem de suas funçöes no corpo
social, e quando tiverem que negociar corn empresãrios negociem a mão-de-
obra altIssima, e a lucro seja dividido em partes iguais corn a trabaihador.
Essa margem de lucro iniqua existe em nosso Pals, em que a trabaihador
não passa de escravo, em que a homern é o principal de todos as alvos de
chantagem, de negociatas e de produtos para negociar. 0 Deputado Paulo
Piau está de parabéns.

o Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados;
na minha avaliacão, estamas vivendo, nesse final de século, urn processo de
mudança profunda na relação entre capital e trabaiho. Minha intenção é votar
favoravelmente a esse projeto. jã atuei, antes de chegar a esta Casa, numa
cooperativa de trabalho medico, a UNIMED. Admiro muito essa forma de
organizacão. Acredito que ternos de viabilizar algumas rnudanças, tarnbém
em nIvel federal. Não podemas permitir a existência de dais segmentos, em
que urn paga irnpasta, e a outra e isento, parque, fatalmente, tirarernos a
equilibria necessário ao processo licitatOrio.

o Deputado Raul Lima Neta - Na verdade, urn paga.
0 Deputado Anderson Adauto - Sel que, se votarmos favoravelmente ao
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projeto, estaremos criando urn transtorno para as empresas que trabaiham na
prestaçäo de serviço. Mas entendo que não é possIvel votar contra. Temos
que mudar a legislação vigente, corn o intuito de permitir a participaçâo das
cooperativas. E o que eu disse anteriormente: avançarnos aqui e trabalhamos
ern nivel do Congresso Nacional. Estamos percebendo que existem várias
propostas, e hoje mesrno, em uma entrevista, o Ministro do Trabalho abordou
as mudanças que serão propostas, visando a alteraçao das leis trabalhistas.
Acho que é preciso avançar. A ünica coisa que não podemos fazer é, em
nome desses obstáculos, que deveräo ser removidos, perder a oportunidade
de propiciar melhores condiçöes para o trabalhador possa se organizar em
cooperativas. Sou amplamente favorável ac, modelo das cooperativas. Muito
obrigado.

0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, o que me chamou a atenção
na fala de V. Exa. é o fato de ter declarado que é totalmente favorável ao
Projeto de Lei no 1.543 e que ira votar favoravelmente a ele. V. Exa. foi
largamente aplaudido por sua transparência. Veja bern, a ünica alegação que
temos de corrigir, para que não cometamos uma injustiça, é que, na verdade,
as cooperativas irâo competir, de certa forma, corn algum incentivo. Isso
porque as companhias de terceirizaçao pagam mais irnpostos ou, antes,
pagam impostos que as cooperativas näo pagam. Aiguem pode dizer que as
companhias tern lucros, e as cooperatvas nao tern. As cooperativas tern uma
divisão mais equânime. Entäo, o que se deve fazer e regulamentar ambas as
categorias, tanto a das empresas de terceirização como a das cooperativas.

Temos urn projeto, alias, uma emenda, assinada por todos Os Lideres, a
esse projeto que diz o seguinte - mas antes vejamos o porquê da emenda. E
exatamente para näo permitir que uma cooperativa, usando desse atributo de
não pagar impostos, possa competir no mercado corn o mesmo espirito de
sugar o sangue do trabafhador, como é o caso de cooperativas que tern
donos. Por exernplo, nOs, na CPI dos Garimpos, apuramos que muitas
cooperativas, algumas de garimpeiros, tern donos. Os garimpeiros são
sirnplesmente escravos. Eles trabaiham para quatro cu cinco donos de
cooperativas. Estou citando a cooperativa de Nova Era. Os quatro
proprietários da cooperativa são donos. Entâo, fizemos uma ernenda que diz
o seguinte: "Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 11: ' 30 - Os
dirigentes das cooperativas legalmente instituldas....'" - vamos instituir o
espIrito cooperativista - " .... não poderão perceber remuneração, fazer
retirada ou perceber nenhum provento em valor superior a 100% do menor
salário dos rnembros ou dos trabalhadores da cooperativa, devendo o lucro
ser dividido de forma equânime entre os fihiados".
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0 Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Nobre colega Deputado Raul Lima

Neto, apresentar ernendas ao Projeto n° 1.543/97 é sinai claro da
preocupacão de V. Exa. pelo assunto e do seu grande espirito pUblico. Essa
discussão do projeto tern que ser feita num marco maior e mais amplo.
Inclusive, ha seis anos trarnita no Senado Federal urn projeto do Senador
Eduardo Suplicy, do PT, corn o objetivo de reformular a prôpria legislacão de
cooperativismo no Pals. Vivemos, ate a Constituição de 1988, corn o
cooperativisrno atrelado ao Estado. Urn cooperativismo controlado pelo
próprio Estado. Em experiências de outros paises, a visão de cooperativismo
é distinta. Então, essa discussäo precipita uma discussão maior que é a de
mudar a legislacão sobre o cooperativismo. Também acho que é necessário -
e V. Exa. fez uma intervenção correta - fazer distinção entre cooperativa de
produtores e de servico. Conheco cooperativas de serviço que são meras
desculpas para terceirização e para se burlar a legisiacão trabaihista.

0 Deputado Raul Lima Neto - Nôs apuramos isso agora.
0 Deputado Durval Angelo (Em aparte) - E uma constatação clara. E onde

Diretores recebem muitas vezes pró-labore por sua producäo, por seu
trabalho na diretoria, ou muitas vezes são empregados da cooperativa que a
organiza, 20 vezes mais que o menor saiário. Na hora de se fazer o rateio
entre os prOprios cooperados, vemos que Os recursos são menores. H
várias açães trabalhistas nesse sentido na Justiça, o que mostra claramente
que essa forma de cooperativa e feita para burlar a legislacão trabalhista.
Então, o tratamento correto dado tarnbém para uma emenda do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que permite a participacão e a licitacão de
cooperativas de produçâo, onde temos algumas experiencias acumuladas,
onde temos exemplos bern positivos no modelo produtivo brasileiro, é correto.
Mas generalizar na cooperativa de servico sern fazer ressalvas nessa linha
que V. Exa. está discutindo é temerrio, urn risco enorme, e varnos, em razão
da própria cooperativa, ter carga tributária bern rnenor. Uma deterrninada
empresa do setor está criando, inclusive, uma discriminaçäo. Correta a
preocupação de V. Exa. (- Palmas.)

0 Deputado Raul Lima Neto - Como os senhores percebem, o assunto é
importante ate porque temos urn modelo que podemos copiar e que ja deu
certo. 0 cooperativismo deu certo em todos os paises em que foi irnplantado.
Em Israel mesmo, ha o sistema de "kibutz". 0 que faz corn que as coisas
deem certo e exatarnente a valorizacão do homem pelo homern, da mão-de-
obra do trabalhador. Citamos o caso da Gabriel Passos. Ela econorniza na
mão-de-obra, e o que acontece, então? Esse lucro todo vai para a central. La,
desaparece em pesquisas no fundo do mar. Ha urna certa maldição. 0



I AL

376
profeta Malaquias fala que o Espirito da Verdade, Deus, a Justiça será
testemunha veloz contra a nação que assalaria o hornem corn injustiça.

Em nosso Pals, já é urn costume, o homem é simplesmente urn produto de
exploraçao. Ora, o sisterna cooperativista vai derrubar isso naturalmente,
porque a mão-de-obra será oferecida de urn modo geral. E o corpo.

o Deputado Durval Angelo, por exemplo, pode enviar essa emenda que ora
apresentarnos ao pessoal de seu partido, que já está, no Senado, como ele
mesrno disse, trabaihando no sentido de elaborar urna regulamentaçâo do
espirito cooperativista, ern que urn dirigente não pode ter urna retirada
superior a 100%, Cu seja, duas vezes o menor salário.

Em nosso Pals, não so existe a exptoraçao do homem pelo homem, corno
tarnbém, no caso de empresas que terceirizam serviço, o homem não é
valorizado. Haja vista que ternos funcionários, aqui, que trabaiham ha 10 ou
11 anos e que recebern salários miseráveis. E essas pessoas sâo tao
importantes quanto qualquer outra, porque, se elas não limpassern, não
varressern e não encerassern o chão, alguem teria que faze-b.

o que nâo ha, em nosso Pals, é a valorizaçao de certos membros do seu
corpo. Quando isso acontece, é porque o corpo está doente Cu, no minirno,
leproso. Quando pisarnos numa brasa e não sentimos dor no pe, é porque o
corpo inteiro está doente. Quando está sadio, e urn rnernbro sofre, todos os
membros sofrern corn ele, porque nisso consiste a saüde de urn corpo. 0
mesmo acontece corn o corpo social.

Acredito que o cooperativisnio será uma salda para o nosso Pals, e,
evidentemente, as empresas - que serão rnuitas, ate de terceirizaçâo -
também aprenderâo, no labutar da justiça, no momento da negociação, a
valorizar rnuito mais o hornem e a prornover urna distribuiçao mais justa e
mais equãnime.

Para concluir, digo-Ihes que, certa vez, num hospital de Boston, nos
Estados Unidos, fiz a apuração do salário de urn medico. 0 salário de urn
medico arnericano é de US$5.000,00. Corn US$5.000,00, faz-se rnuita coisa.
A uma rnoça que estava arrumando o banheiro, passando pano no chão,
perguntel, apenas para tirar düvida, quanto ela recebia por rnês. Ela me disse
que recebia de US$3.200,00 a US$3.600,00. Como vêem, o salário do
medico não chegava a ser nern o dobro do da arrurnadeira.

0 que acontece nesse caso e que o dinheiro e jogado na mao do povo, a
riqueza é distribuida corn o povo, o que aurnenta o consumo, aumenta a
produçao, aurnenta a iniciativa. No Brash, estarnos acosturnados a lidar corn
uma pequena classe que consome e nao queremos sequer aumentá-la,
porque estarnos cegos pela avareza.
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Acredito que o projeto do nosso cornpanheiro Paulo Piau é, no rnlnimo, urn

chute na bola para uma reflexào mais profunda no sentido de transforrnar
este Pals nurna nação próspera, numa nacäo abençoada. Temos urn povo
abencoado, urn povo prOspero, urn povo competente, urn povo campeâo em
tudo.

Se o Brasil não ganhar esta Copa, será porque deu zebra, pois ete é
sempre campeão naquibo que encara. Mas, para que seja realrnente
campeão, precisa tornar posse daquilo que the fabta: justica. E é exatamente
por isso que defendernos o projeto do Deputado Paulo Piau. Muito obrigado.
(- Palmas.)

Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos.
-VêmàMesa:

EMENDAS AO PROJ ETO DE LEI N O 1.543/97
EMENDA N O 2

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os licitantes deverão comprovar o cumprimento do disposto no

art. 60 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Crianca e do
Adolescente -, por meho de dectaraçâo da Delegacia Regional do Trabatho, na
forma do art. 30, IV, da Lei Federal n o 8.666, de 1993.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Gilrnar Machado

EMENDA N° 3
D6-se ao § 20 do art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 	 ........................
§ 20 - Poderão participar dos processos licitatórios, em igualdade de

condiçOes, todas as pessoas fisicas ou juridicas capazes de celebrar contrato
corn o Estado, inclusive as cooperativas de producao legalmente instituldas.".

Sala das Reuniöes, 10 de junho de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A ernenda e pertinente, tendo em vista a necessidade de se

limitar o alcance das alteraçöes introduzidas na lei estaduab de licitaçöes.
Caso se mantenha a redacao original do projeto de lei, nâo haverá nenhurn
critério delimitador para a contratacão de sociedades cooperativas, em
detrimento de empresas que, principalmente na area de serviços, nào
poderäo concorrer em igualdade de condiçoes corn aquelas instituiçOes, em
razão dos beneficios e das isençOes que Ihes são conferidos pelo poder
pUblico.

EMENDA N o 4
Acrescente-se o seguinte § 30 ao art. 10:
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"Art. 1-
§ 30 - Os dirigentes das cooperativas legalmente instituldas não poderão

perceber remuneração, fazer retirada ou perceber provento em valor superior
a 100% (cern por cento) do menor salário dos membros ou trabalhadores da
cooperativa, devendo o lucro ser dividido de forma equânime entre os
fihiados.".

Sala das Reuniães, 4 de junho de 1998.
Raul Lima Neto

EMENDA No 5
Dê-se ao § 21 do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1°- ....................
§ 20 - Poderão participar dos processos licitatOrios, em igualdade de

condicöes, todas as pessoas juridicas capazes de celebrar contrato corn o
Estado, inclusive as cooperativas de produção e os produtores rurais, para
aquisição de produtos agropecuários.".

Sala das Reuniães, 9 de junho de 1998.
Alberto Pinto Coelho
Justificacao: Caso seja permitido que cooperativas de mâo-de-obra

participem de licitaçoes pUblicas, será uma concorrência desleal corn as
ernpresas estabelecidas, que tern urna carga tributária e encargos sociais
compativeis corn a legislaçäo estadual, previdenciária e federal.

EMENDA N° 6
D6-se ao § 20 do art. 1 0 a seguinte redaçao:
"Art. 1°- ....................
§ 20 - Poderão participar dos processos licitatórios, em igualdade de

condicoes, todas as pessoas fisicas ou jurIdicas capazes de celebrar contrato
corn o Estado, inclusive as cooperativas legalmente instituidas, desde que
não sejarn voltadas para a execuçâo de serviços continuos, em que as
tarefas desempenhadas pelos trabalhadores sejam tipicas de trabalho
subordinado.".

Sala das Reuniöes, 9 de junho de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificaçâo: A restrição proposta visa a inibir a atuaçäo das denominadas

cooperativas de trabalho, que, nâo obstante estabelecerem corn seus
"cooperados" verdadeiro vInculo empregatIcio, por meio de subordinaçao, näo
eventualidade e remuneração, encontram tratamento privilegiado na
legislaçao vigente, em detrimento dos trabalhadores que executam, junto a
terceiros contratantes, serviços de natureza continua, além do que encontra
sustentação em pronunciamento já exarado pelo egrégio Tribunal de Contas.
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(Consulta no 249384-5/95)
EMENDA N° 7

Dé-se ao § 2 1 do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - ..................
§ 20 - Poderão participar dos processos licitatórios, em igualdade de

condicöes, todas as pessoas fIsicas ou juridicas capazes de celebrar contrato
corn o Estado, inclusive as cooperativas de producão, as cooperativas
técnicas, as cooperativas culturais e as cooperativas de comunicação social.".

Sala das Reuniöes, 18dejunhode 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificaçâo: As idéias do cooperativisrno precisam e devem ser

incentivadas.
EMENDA N° 8

Acrescente-se onde convier:
"So poderäo participar de licitacão cooperativas em funcionamento ha mais

de dois anos.".
Sala das ReuniOes, de de 1998.
AntOnio Julio

EMENDA N° 9
Dé-se ao § 20 do art. 10 a seguinte redaçäo:
"Art. 10

§ 21 - 	 .desde que em condiçOes legais idénticas as dos demais
concorrentes.".

Sala das ReuniOes, 23 de junho de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram

apresentadas ao projeto as Ernendas n
os 2, do Deputado Gilmar Machado; 3,

6, 7 e 9, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 5, do Deputado Alberto Pinto
Coelho; 8, do Deputado AntOnio JUlio, e 4, do Deputado Raul Lima Neto. Nos
termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a Presidência vai
encaminhar o projeto e as emendas a Comissão de Administração PUblica,
para parecer.

QuestOes de Ordern
O Deputado José Henrique - V. Exa. está encaminhando as ernendas a

qual comissão?
O Sr. Presidente - Estou encaminhando a Comissão de Adrninistracão

PUblica, que é a comissâo de mérito do projeto.
O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, retirei o requerimento que

pedia a apreciaçäo das emendas pelas comissOes. Na verdade, gostaria de
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justificar que não sou contra o projeto de lei do ilustre Deputado Paulo Piau,
sou cooperativista, faço parte da Frente Parlamentar de Cooperativismo -
FRENCOp -, sou fiuiado a Cooperativa de Crédito da Assembléia Legislativa,
que é uma das pioneiras, existe ha mais de 15 anos. Sou fihiado a
Cooperativa de Produtores Rurais do MunicIpio de Aimorés.

Acho de grande importâncja esse projeto, mas, na verdade, o motivo do
requerjmento é fazer corn que esta Casa possa refletir e discutir mais esse
projeto. No Pals, as cooperativas de produçao tern dado resultado. Estamos
discutindo as cooperativas de trabalho, portanto sabemos que cooperativas
tern nascido todo o dia e a toda a hora.

Existe uma emenda do Deputado Ronaldo Vasconcellos e outra, do
Deputado Antonio Julio, que muito engrandecerao o projeto de lei do
Deputado Paulo Piau. Portanto, parabenjzo o ilustre Presidente pela atitude.

o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, evidentemente, tenho de acatar a
decisão regimental de V. Exa., embora a discussao seja sempre importante.
Esse projeto está na Casa ha mais de seis meses, passou por todas as
comissOes ejá foi votado em 10 turno.

Quero externar a minha angüstia pelo término da votação desse tao
impor-tante projeto, que visa a não prostituir - uma palavra feia, mas que
caracteriza urn processo - e a resgatar uma missâo de organizaçao das
sociedades por meio das cooperativas.

Deixo registrada a minha angCistia por mais esse projeto, embora a
discussão seja importante para que possamos votar matérias consistentes e
acertar, que é o dever desta Casa.

o Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Deputado Geraldo
Rezende, que conheço ha tantos anos, quando V. Exa. assume esta
Presidéncia este Deputado, particularmente sente-se tranquilo, devido a
competência e a experiêncja que o Deputado tern na conduçao dos trabaihos.
Quero parabenizar V. Exa. e dizer que, na verdade, o retorno do projeto, corn
as nove ou dez emendas apresentadas em 20 turno, V. Exa. fez corn muita
competência obedecendo ao Regimento Interno desta Casa, escutando Os
Deputados. Essa foi uma grande soiuçâo encontrada por esta Casa. Agora, a
Comissão de Administracao Püblica deverá analisar essas nove emendas
importantes e poderá chegar a urn denorninador comurn.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidacle para solicitar a V. Exa. o
encerrarnento, de piano, da reuniâo, porque não ternos "quorum" para a
votaçâo das matérias constantes na pauta.

o Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de dizer
aigurnas paiavras sobre esse projeto. Estamos sentindo que existe uma força
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contrária muito graride em relação a ele - de poucas pessoas, diga-se de
passagem -, porque é urn projeto que tern respaldo popular.

Eu gostaria de dizer, também, que, ao postergar essa discussao, estamos
fortalecendo o atravessador da mão-de-obra. Quando se fala em defesa do
consumidor, todos querern acabar corn o atravessador, mas parece que o
atravessador de mâo-de-obra é mais forte que o dos produtos da cesta
básica.

Eu queria lembrar que esse projeto vem dar oportunidade a todos. Estou
vendo faixas que falam em desemprego, rnas se esquecem de dizer que, nas
empresas, não ha desempregados, so pessoas empregadas. 0
desempregado está na cooperativa, tentando urna vaga para ganhar alguma
coisa.

Respeito a posicão contrária das pessoas que trabaiham contra a
aprovacäo desse projeto e queria dar urn exemplo. A Prefeitura de Belo
Horizonte terceirizou a limpeza publica, e enriqueceu duas empresas que
atravessarn rnão-de-obra. Ao mesrno tempo, ela terceirizou o setor de
transportes, por meio de urna cooperativa. As pessoas estão trabaihando e
produzindo para si mesmas. Eu gostaria de dizer que estamos percebendo,
inclusive, a propaganda paga. Sabemos que as empresas estäo
atravessando uma fase difIcil e queremos votar esse projeto logo, ate para
que as empresas parem de gastar tanto. Talvez cheguem a falência, de tanto
que estão gastando para derrotar esse projeto.

Para encerrar, eu gostaria de pedir a Mesa que proceda a chamada para
recomposicâo de "quorum".

0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, eu so gostaria de fazer urn
reparo quanto a intervençäo do Deputado João Batista de Oliveira no tocante
A Prefeitura de Belo Horizonte, e gostaria que ficasse registrada nos anais.

' Acho que o Deputado João Batista de Oliveira, que, inclusive, faz pa rte de urn
.2 dos partidos da coligacäo do Patrus Ananias, deveria ter feito uma ressalva.
1 0 que houve, na questão da limpeza püblica em Belo Horizonte, foi o que

determina a Lei Federal n° 8.666, que e uma licitação püblica, uma
: concorréncia, e duas empresas foram vitoriosas.

Quanto a questão da cooperativa de serviços, sobretudo no que diz respeito
aos motoristas, foi urna medida infeliz do Prefeito Patrus Ananias, tanto que já

. existern várias decisOes na justica dando ganho de causa aos servidores,
porque estâo reivindicando a caracterizacâo do vinculo empregatIciO.

"	 0 Sr. Presidente - A Presidéncia, atendendo a solicitação do Deputado
João Batista de Oliveira, vai solicitar ao Sr. Secretário que proceda a
chamada dos Deputados para a recornposicão do "quorum". Corn a palavra, 0
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382

o Sr. Secretário (Deputado Marco Regis) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 18 Deputados. Não ha

"quorum" para prosseguimento dos flossos trabalhos.
Encerrarnento

o Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reuniâo, convocando OsDeputados para as extraordjnárjas de arnanhã, dia 24, as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocacao bern corno para a ordinária da mesma
data, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
é a publicada na ediçao do dia 24/6/98.). Levanta-se a reuniäo.

ATA DA 284a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 24/6/98
Presjdêncja do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do
Dia): 21 Fase: Questôes de ordem; charnada para recomposicao de "quorum";
inexjstêncja de "quorum" para prosseguimento dos trabalhos - Encerramento.

Comparecirnento
- Comparecern os Deputados:
Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Goncalves -

Dilzon Melo - Agostinho Patrüs - Aliton Vilela - Alencar da Silveira Junior -
Alvaro Antonio - AmbrOsjo Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antonio Andrade - Antonio Julio - Antonio Roberto - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - ivair Nogueira -
Joâo Batista de Oliveira - Joâo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - Leonidio Bouças - Luiz Fernando
Faria - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Rérnolo
Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastiáo Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - Wilson
Pires - Wilson Trópia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

la Parte
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Ata

- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 3°-Secretário, nas funçOes de 2°-
Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restricOeS.

2a Parte (Ordem do Dia)
21 Fase

o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai
passar 6 2' Parte da reuniào, em sua 2a Fase, corn a discussão e a votacâo
da matéria constante na pauta, uma vez que não ha matéria a ser tratada na
1 1 Fase.

QuestOes de Ordern
o Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, peco o encerramento, de

piano, da reunião, visto que não ha n(Jrnero suficiente de Deputados para a
continuacão dos trabaihos.

• Deputado João Leite - Pero recomposicão de "quorum", Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência val determinar seja feita a

chamada para recomposicào de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder a charnada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Marcelo Goncalves) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderarn a chamada 25 Deputados. Não ha

"quorum" para prosseguimento dos nossos trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuniäo, convocando
Deputados para a reunião ordinária de logo rnais, as 14 horas, corn a ordem
do dia ja publicada, e para a reunião extraordinária, tarnbém de hoje, as 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 285a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 24/6/98
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Surnário: Cornparecimento - Abertura - 11 Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): QuestOes de ordem; charnada para recomposicão do nUrnero
regimental; inexistência de "quorum" para continuacão dos trabaihos -
Encerramento.

Cornparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ivo José - Diizon Melo - Adelrno

Carneiro Leào - Agostinho PatrUs - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto - AntOnio
Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - Arnaldo Penna - Carlos Pirnenta -
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Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Geraldo Nascimento - Giimar Machado -
Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - LeonIdio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Rêmolo Aioise - Ronaldo Vasconcejios - Sebastião
Costa - Sebastião Heivécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcislo Henriques -
Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 20hl4min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUrnero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em norne do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado Antonio Julio, 2 1-Secret6rjo "ad hoc", procede a leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sern restricães.

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

passar a 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questöes de Ordem
o Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, pelo nümero de Deputados

presentes, estamos percebendo que não ha "quorum" para dar
prosseguimento aos nossos trabaihos e, por essa razão, solicitamos 0
encerramento, de piano, da reunião.

o Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exa.
procedesse a charnada para recornposiçao de "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai solicitar ao Sr. Secretário
que proceda a charnada para recomposiçao do nümero regimental. Corn a
paiavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Antonio Julio) - (- Faz a charnada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 18 Deputados, nümero

insuficiente para continuaçäo dos trabalhos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando
Deputados para as reuniOes extraordinárias de amanhã, dia 25, as 9 e as 20
horas, nos termos do edital de convocaçao, e para a reuniâo ordinária
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também de amanhã, as 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 286a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 25/6/98
Presidéncia da Deputada Maria Olivia

Sumário: Comparecirnento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): QuestOes de ordem; chamada para recornposicâo do nUrnero
regimental; inexisténcia de "quorum" para a continuaçäo dos trabalhos -
Palavras da Sra. Presidente - Ericerramento.

Comparecirnento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Dilzon Melo - Maria Olivia -

Adeimo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira Jtnior - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - AntOnio JUlio - Antonio Roberto
- Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano
Batista - Geraido Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - Ibrahim
Jacob - Irani Barbosa - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - LeonIdio Bouças -
Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastiâo Costa - Sebastião Helvécio - Sebastiâo Navarro
Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 9hl4min, a lista de

comparecirnento registra a existência de nUrnero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 21-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

P Parte
Ata

- 0 Deputado Marcos Helênio, 2 1-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da
ata da reunião anterior, que e aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
A Sra. Presidente - Nos termos do edital de convocacão, a Presidência vai

passar a 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votaçâo da matéria
constante na pauta.

QuestOes de Ordem
0 Deputado Gilmar Machado - Sra. Presidente, tendo em vista a matéria
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constante na pauta, solicito o encerramento da reunião por falta de "quorum".

o Deputado Arnaldo Penna - Solicito seja feita chamada para recomposiçao
de "quorum".

A Sra. Presidente - E regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Marcos Helênio) - (- Faz a charnada.)
A Sra. Presidente - Responderam a charnada 17 Deputados. Não ha

"quorum" para a continuação dos trabaihos.
Palavras da Sra. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 274 do
Regirnento Interno, tern sua discussão encerrada, em turno Unico, o Projeto
de Lei no 1.733/98 e que, no decorrer da discussão, foram-Ihe apresentadas
as seguintes emendas:

EMENDAS AO PROJ ETO DE LEI N O 1.733/98
EMENDA NO 9

Acrescente-se onde convier:
Art . .... - E vedada a inclusão na conta de consumo do serviço de água e

esgoto de parcela relativa a tributo de qualquer natureza, ressalvados Os
casos de autorização expressa do consumidor.

Sala das Reuniöes, 24 de junho de 1998.
Ibrahim Jacob
Justificaçao: A cobrança de taxas de lixo e de limpeza pUblica, entre outras,

na conta de consumo do serviço prestado pela COPASA-MG tern gerado
transtornos de toda a ordem.

A emenda ora proposta tern como objetivo inviabilizar qualquer convênio
dessa natureza que configure prejuizo para o destinatário dos serviços
prestados pela concessionária.

EMENDA N O 10
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A aplicaçao dos recursos do FAE de que trata esta lei será

administrada por uma comissão composta de 1 (urn) representante da
Assembléia Legislativa, 1 (urn) representante do Ministério Püblico, 1 (urn)
representante do Poder Executivo e 1 (urn) representante do Tribunal de
Contas.".

Sa ga das Reuniöes, 24 de junho de 1998.
Ibrahim Jacob
Justificaçao: A emenda tern a finalidade de tornar rnais transparente a

aplicação dos recursos em obras de saneamento básico, o que se torna ainda
mais relevante em face da precariedade desses serviços no interior do
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Estado.
EMENDAN° 11

Acrescente-se ao art. 10 o seguinte parágrafo Unico:
"Art. 1- ....................
Parágrafo Unico: 0 aurnento e a integralização mencionados no "caput"

desse artigo somente se efetivarão a partir de 1 1 de fevereiro de 1999.".
Justificacäo: A presente emenda visa assegurar que os recursos obtidos

corn o aumento e a integralizacão do capital social da COPASA-MG -
somente sejarn aplicados a partir da prOxima legislatura, garantindo-se,
assim, major transparência a operacão que se pretende realizar.

Sala das Reuniães, de de 1998.
AntOnio Julio
A Sra. Presidente - A Presidência lernbra aos Deputados que no decorrer

da discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.733/98, foram apresentadas
as Ernendas n°s 1 a 8.

Encerrarnento
A Sra. Presidente - A Presidéncia encerra a reuniào, convocando os

Deputados para a reunião ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem
do dia já publicada, e para a reuniâo extraordinária também de hoje, as 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reuniäo.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.767/98

Comissão do Trabaiho, da PrevidOncia e da Açao Social
Relatôrio

0 Projeto de Lei n° 1.767/98, do Deputado Dinis Pinheiro, visa a declarar de
utilidade püblica o Conselho Cornunitário Central de Divinolândia - CONCED -
,corn sede no MunicIpio de Divinolândia de Minas.

A matéria foi objeto de exarne preliminar na Comissão de Constituição e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Ernenda n° 1. Vern agora o projeto a esta Comissão para
del iberacão conclusiva, conforme preceituam as disposicOes regimentais.

FundamentacãO
A entidade em questão, tern por objetivo o desenvolvimento e a melhoria do

bem-estar da populacão carente de Divinolândia de Minas. Empreende
atividades de assistência social e nas areas de saüde, educacäo, cultura e
lazer.

Fica dernonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituiçäo a torna
merecedora do tItulo declaratário de utilidade püblica ora proposto.
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Conclusão

Em vista do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.767/98
corn a Emenda n o 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.

Sala das Comissoes, 7 de julho de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 765/96
Comissäo do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei n o 765/96 visa a

declarar de utilidade püblica a entidade Obras Assistenciais Casa do
Caminho, corn sede no MunicIpio de Araxá.

Aprovada a matéria no 1 0 turno, sern emenda, cabe agora a esta Comissâo
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 20 turno, em cumprimento das
disposiçoes regimentais.

Fundarnentaçâo
A referida instituição, de natureza filantrOpica, presta auxIlio material e

espiritual as pessoas necessitadas.
Sua obra é meritôria e de longo alcance social, razão pela qua[ julgamos

oportuno que seja outorgado a entidade o tItulo declaratOrio de utilidade
püblica.

Conclusäo
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 765/96

no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 7 de julho de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.700/98
Cornissão de Adrninistraçao PUblica

Relatório
De autoria da Comissão Parlarnentar de lnquérito para lnvestigar, no Prazo

de 120 Dias, a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, no
Perlodo dos Ultimos Dez Anos, das Parcelas Referentes a Contribuição dos
Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado, em
Cumprirnento aos Arts. 29 e 30 da Lei no 9.380, de 18 de Dezembro de 1986;
e, Ainda, Apurar Os Motivos Que Levaram a Irregularidades no
Gerenciarnento do Instituto, Diagnosticadas pela Cornissão Especial da
Assembléia Legislativa em Marco do Corrente Ano (1997), o projeto de lei em
epigrafe dispoe sobre o Conselho de Beneficiários do IPSEMG-CBI.

Aprovado no 1 1) turno, corn as Emendas n o
s 1 e 2, o projeto retorna a esta

Comissão, para receber parecer para o 2 1 turno. Em anexo, apresentamos a

389

redacão do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentacão

A possibilidade de fiscalização das politicas de atendimento ao usuário e de
concessão de benefIcios e das diretrizes para a formulação de convênios, por
representanteS dos servidores pUblicos estaduais, cada urn deles indicado P01

associacöeS representativaS dos servidores no âmbito de cada Poder, do
Ministério Püblico e do Tribunal de Contas, por meio de urn Orgão inserido na
estrutura do IPSEMG, nos termos da proposicão em apreco, representa uma
das importantes caracteristicaS do regime democrático, uma vez que SO Os

próprios servidores os segurados do IPSEMG.
Ressaltamos que a matéria já foi devidamente apreciada pelas comissães

competenteS, as quais oportunamente aprimoraram a proposição em tela,
cabendo-nos nesta fase ratificar o nosso posicionamento anterior.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.700/98 na forma

do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissöes, 8 de juiho de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Mauri Torres, relator - Paulo Pettersen -

Sebastião Helvécio.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N o 1.700/98
Dispöe sobre o Conselho de Beneficiários do IPSEMG - CBI.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Conselho de Beneficiários do IPSEMG - CBI -, órgào auxiliar

inserido na estrutura do Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG -, tern por finalidade cooperar na fiscalização da
execução da politica de prestacão de serviços e benefIcios da autarquia.

Art. 21 - Compete ao CBI:
- fiscalizar:

a) a politica de atendimento ao usuário e de prestacão de serviços;
b) a politica de concessão de beneficios;
c) as diretrizes para a formulação de convênios corn os municipioS;
II - oferecer sugestöes para:
a) a melhoria do atendimento aos usuârios em postos proprios ou

conveniados;
b) a otimizacão dos serviços prestados, direta ou in 	

AsIll - recomendar a anulaçäo ou a correção de atos contrários as regras da
I boa administracâo, acionando, quando necessário, os órgâos superiores

competentes.
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Art. 31 - 0 CBI é composto por 5 (cinco) representantes dos servidores

pUblicos estaduais, cada urn deles indicado por associaçöes representativas
dos servidores no âmbito de cada Poder, do Ministério Püblico e do Tribunal
de Contas.

Parágrafo ünico - 0 Presidente do CBI, escoihido por seus membros na
forma do regutamento, terá mandato de 2 (dais) anos, permitida 1(uma)
reeleição para iguat periodo.

Art. 40 - 0 CBI instalará câmaras regionais em cada uma das cidades-sede
das regiöes administrativas do Estado.

Parágrafo ünico - As câmaras regionais serão cornpostas por, no minima, 3
(trés) e, no máximo, 5 (cinco) membros, obedecendo-se na sua composição,
na medida do possivel, ao disposto no "caput" do art. 30 desta lei.

Art. 50 - Os membros do CBI terão suplentes, que as substituirâo em caso
de auséncia ou impedimento.

Art. 60 - Os membros do CBI, escoihidos na forma desta lei, serão
designados pelo Governador do Estado e não perceberão remuneração de
nenhuma espécie pelo desempenho de suas atividades.

Art. 71 - 0 IPSEMG fornecerá suporte técnico e administrativo para a
funcionamento do CBI.

Art. 80 - As normas complementares retativas as atividades do CBI serão
estabelecidas em seu Regimento Interno.

Art. 9° - 0 Fader Executivo regulamentara esta lei no prazo de 90
(noventa)dias.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 11 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.757/98
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria

Retatôrio
De iniciativa do Governador, a projeto de lei em tela visa a autorizar a Poder

Executivo a alienar as imáveis que especifica, de propriedade do Estado.
Aprovada a propasiçãa no 1 0 turno, sem emendas, cabe agora a esta

Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2 1 turno, nos termos regimentais.
Fundamentaçao

A matéria em questão não encantra Obice do ponta de vista financeiro-
orcamentário. DispOe sabre a alienaçao de imOveis que se encontram sem
destinaçâo püblica e sem passibitidade de virem a ser utilizados pela
administraçao estadual.

Atenderido aos preceitos legais que versam sabre a alienação de bens
pCiblicos, a projeto em análise não representa despesas para a Estado, e, se
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cancretizado a negócio juridico proposto, poderá ser gerada receita
susceptive1 de atender a areas prioritárias de ação governamental.

Conclusão
Pelas razöes expastas, opinamas pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.757/98 no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 8 de jutha de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Sebastião Navarra Vieira -

Sebastião Helvécia - Durvat Angela - Mauri Torres.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.790/98

Comissão de Administração PUblica
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, a projeto de lei em
epigrafe, publicado em 5/6/98, dispöe sabre a revisão dos pIanos de carreira
dos servidores dessa carte e dá outras providências. A proposicão em
referéncia foram anexados as Projetos de Lei n.°s 1.793 e 1.798/98, conforme
decisão da Presidência da Assembtéia, nos termas do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.

Apravada em 1 0 turno na forma do Substitutiva n.° 1, da Comissão de
Constituiçäo e Justiça, cam a Emenda n.° 1, da Comissäo de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária, vem agora a matéria a esta Comissâo para
receber parecer para a 2 0 turna, conforme dispöe a art.184, § 2 0, do
Regimento Interno.

Em anexa, apresentamas a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentacäo

O processo de transformacöes vivenciada petas sociedades modernas
implica constante readequaçäo das estruturas do Estado, para que possa
atuar de forma mais eficaz no atendimento das demandas da poputaçaa. No
caso brasileiro, a reforma dos ordenamentos que delimitam a atividade
administrativa teve coma panto de partida a promutgacão da Emenda a
Constituiçãa no 19, conforme publicada no "Diário Oficiat da Uniäo" em 5/6/98.

Trata-se, coma já ressalvamas, do inicia de um processo que tern coma
meta final pramaver a adequaçâa dos mecanismas e das instituiçöes
administrativas a nova conjuntura decorrente das modernas inovaçöeS
tecnatogicas e das novas relaçöes sociais, nesta segunda metade do sécuto
xx.

A inovaçàa, entretanto, näo pade ser feita de forma abrupta, corn a simples
destruiçao das estruturas existentes, pois da atividade administrativa exige-se
a continuidade, para que näa sejam desatendidas as demandas da
paputação. As reformas aprovadas peto Cangresso Nacional certamente
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deverão ser estendidas aos Estados e aos municipios, pois a Constituiçao da
RepUblica assim o determina. No entanto, é preciso que 0 processo de
transiçao seja corretamente conduzido, para que se respeitem Os direitos
adquiridos e sejam obtidos resultados positivos.

Nesse sentido, a proposiçao em exame é sensata e meritOria: ao se
determinar que a adequaçâo da legislaçao de pessoal no Estado seja
efetuada em prazo razoável, mantém-se o equilIbrio entre a necessidade de
mudanças e a continuidade da atividade administrativa.

Finalmente, observa-se que a matéria recebeu tratamento correto pela
Comissão de Constituicao e Justiça, que reuniu, no texto do Substitutivo no 1,
as normas relativas aos servidores do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário
e do Ministério PUblico, incluindo ainda a mençäo aos servidores dos Poderes
Legislativo e Executivo. Esse procedimento garante tratamento igualitario a
todos os servidores püblicos do Estado de Minas Gerais.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovaçâo, no 2 1 turno, do Projeto de Lei no

1.790/98 na forma do vencido em 1 0 turno.
Sala das Comissôes, 8 dejulho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - AntOnio

Genaro - João Leite.
Redaçào do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N.° 1.790/98

DispOe sobre a revisäo dos pIanos de carreira dos servidores dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério
P(iblico.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A revisão do piano de carreira dos servidores dos Poderes

Legislativo, Executjvo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério
Püblico será efetuada por meio de lei especifica, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, prorrogável por igual perlodo, uma ünica vez, contado da data
de publicaçao desta lei.

Art. 20 - Os acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores a que se
refere o artigo anterior nao serâo computados nem acumulados para fins de
concessâo de acréscimos ulteriores, ressalvadas as parcelas adquiridas, na
forma da lei, em caráter definitivo.

Parágrafo ünico - Da aplicaçao do disposto neste artigo não resultará
aumento de despesas para o Estado nem acréscimo, a qualquer titulo, ou
reduco na remuneraçao dos servidores, observado o limite estabelecido no
art. 37, XI, da Constituiçao Federal..
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 41 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 1.053/96
Comissäo de Redação

0 Projeto de Lei no 1.053/96, da Deputada Maria José Haueisen, que altera
dispositivos da Lei no 11.745, de 16/1/95, que disciplina a realização de
audiências püblicas regionais, nos termos do § 5 1 e seguintes do art. 157 da
Constituicão do Estado, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo no
1 aovencido 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 § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI No 1.053/96
Altera dispositivos da Lei n o 11.745, de 16 de janeiro de 1995, que disciplina

a realizacao de audiências püblicas regionais, nos termos do § 5 1 e seguintes
do art. 157 da Constituicão do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 inciso I do art. 3 0 da Lei no 11.745, de 16 de janeiro de 1995,

passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 30 - .......................
I - subsidiar a elaboração da lei orçamentária e o planejamento

governamental por meio da indicacão, pela sociedade, de parte dos
investimentos a serem executados nas diversas regiOes do Estado;".

Art. 2° - 0 art. 61 da Lei no 11.745, de 16 de janeiro de 1995, passa a vigorar
corn a seguinte redação:

"Art. 6° - As prioridades de investimentos seräo definidas nas audiências
pUblicas regionais conforme o montante de recursos fixados pelo Poder
Executivo para cada região.

§ 10 - 0 montante de recursos a que se refere o "caput" deste artigo, a ser
definido pelo Poder Executivo antes da realizacâo das audiências püblicas,
será proporcional a populacâo e a renda de cada regiào.

§ 2° - As decisOes tornadas nas audiências pUblicas terão caráter
deliberativo, observado o limite de que trata o paragrafo anterior.".

Art. 31 - A Lei no 11.745, de 16 de janeiro de 1995, fica acrescida do
seguinte art. 70, renumerando-se os seguintes:

"Art. 71 - Os Poderes participantes das audiências pUblicas instituirão, de
forma conjunta, uma assessoria encarregada da avaliaçâo do custo das obras
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propostas.".

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Corn issöes, 2 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AlIton Vilela.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.068/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 1.068/96, do Deputado Gil Pereira, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo a Fruticultura e dá outras providéncias, foi aprovado no
20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada 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.

PROJ ETO DE LEI N o 1.068/96
Cria o Programa Mineiro de Incentivo a Fruticultura e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo a Fruticultura.
Art. 20 - São objetivos do programa de que trata esta lei:
I - incentivar a produção, a industrialização, a comercializaçao e o consumo

de frutas no Estado;
II - promover o desenvolvimento e a divulgaçäo de tecnologias aplicáveis a

fruticultura, em especial os métodos de irrigação e a produção de material
genetico básico;

III - estimular a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em vista o
aumento da competitividade do setor;

IV - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no
meio rural, especialmente por meio de açOes voltadas para a agricultura
familiar, observando-se as principios do desenvolvimento sustentáve!.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, na administraçâo e gerência do
prograrna:

I - promover a zoneamento edafoc!imático do Estado, identificando, por
região, as areas propicias ao cultivo das diferentes espécies frutIferas;

II - implantar sistema de inforrnação de mercado, interligando órgaos
pUblicos, empresas, cooperativas e associaçôes de produtores, corn vistas a
subsidiar o processo de tornada de decisão dos agentes envolvidos no
negôcio fruticola;

395

III - elaborar normas de classificação e padronizacão de produtos e
embalagens

IV - exercer controle fitossanitário dos materials de propagação das plantas,
bern corno do uso de agrotóxicos;

V - destinar recursos especificos para a pesquisa, a inspeção sanitária, a
assistênCia técnica e a extensão rural;

VI - fornecer assistência técnica aos produtores, sendo esta gratuita para a
agricultura familiar;

VII - desenvolver acöes de capacitação profissional de técnicos, agricultores
e trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerencials e de
comercializacão;

VIII - criar mecanismos que propiciem tratamento tributário diferenciado
para a instalação de agroindüstrias nas areas de concentração de producão
de frutas;

IX - criar, nas instituicöes bancárias oficials, linhas de crédito especiais para
investirnento, custeio e rnodernização da fruticultura.

Art. 41 - As açoes governarnentais relativas a implernentacão do programa a
que se refere esta lei contarão corn a participacão de representantes dos
produtores e das entidades ptblicas e privadas ligadas a producão, a
comercialização, ao armazenamento, a industrializacäo e ao consumo de
frutas.

Art. 51 - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicacão.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 71 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das CornissOes, 2 de julho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N° 1.373/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.373/97, do Deputado José Bonifácio, que dispöe sobre
renUncia do servidor püblico do Estado a aposentadoria, fol aprovado no 21
turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissào, 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.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que esté de acordo corn a aprovado.

PROJ ETO DE LEI No 1.373/97
Dispöe sobre renüncia do servidor püblico do Estado a aposentadoria.



I AL

A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta: 	
396

Art. 1°- 0 servidor püblico civil aposentado que ocupe cargo pUblico 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 pubiicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Comissôes, 2 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.394/97
Corn issâo de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.394/97, da Comissão Parlamentar de Inquerito para,
no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denüncias Que Envolvem o Sistema
Penitencjário do Estado, que transfere a administraçao das cadeias e dos
presidios para a Secretaria de Estado da Justiça e dá outras providências, foi
aprovado no 21 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vern agora o projeto a esta Comissáo, 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 proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.394/97
Transfere a administraçao das cadeias e dos presidios para a Secretaria de

Estado da Justiça e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica transferida da Secretaria de Estado da Segurança PUblica para

a Secretaria de Estado da Justiça a administracao dos presIdios e das
cadeias do Estado.

§ 10 - Todos os presos, provisórios ou sentenciados, que se encontrarern
nas unidades policiais na data de publicaçao desta lei serão transferidos para
os estabelecimentos penais da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça,
respeitada, para sua distribuiçao, a norma de lotação carcerâria prevista na
Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994.

§ 20 - As Secretarias de Estado envolvidas no processo de transferéncia
formularão piano estrategico que preveja a migração de todo o contigente de
presos no prazo de 2 (dois) anos contados da data de publicaçao desta lei.

§ 30 - Ficam vedadas a permanència e a manutenção de presos em
unidades policiais, exceto durante o prazo previsto na legislaçao processual
penal para execuçâo de atividades de policia judiciária.
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Art. 20 - A Secretaria de Estado da Justica atenderá as requisicöes de

apresentacão de preso a autoridade policial, na forma da legislacão
processual, e manterá sistema de plantao para recebimento de presos
provisórios, capturados ou recapturados, que necessitem de recolhimento
fora do horário de expediente normal.

Art. 30 - As dependências carceràrias desocupadas nas unidades policiais
seräo reformadas para aproveitamento pelas respectivas areas administrativa
e operacional.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Comissöes, 2 de juiho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - AIlton Vilela, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.397/97

Comissão de Redacäo
0 Projeto de Lei n° 1.397/97, da Comissão Parlamentar de lnquérito para,

no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denüncias Que Envolvem o Sistema
Penitenciário do Estado, o qual transforma a Secretaria de Estado da Justica
em Secretaria de Estado da Justica e de Direitos Humanos, altera dispositivos
da Lei n° 9.516, de 29/12/87, e dá outras providências, foi aprovado no 20
turno, corn a Emenda n° 1 ao vencido no 10 turno.

Vern agora a 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 Regimento lnterno.

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

PROJETO DE LEI N o 1.397/97
Transforma a Secretaria de Estado da Justica em Secretaria de Estado da

Justiça e de Direitos Humanos, altera dispositivos da Lei n° 9.516, de 29 de
dezembro de 1987, e dá outras providéncias.

A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica transformada em Secretaria de Estado da Justica e de Direitos

Humanos a Secretaria de Estado da Justiça, de que trata a Lei n° 9.516, de
29 de dezembro de 1987.

Art. 2° - 0 art. 30 da Lei n° 9.516, de 29 de dezembro de 1987, passa a
vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 31 - A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos tern por
finalidade a consecuçäo de objetivos e metas setoriais inseridos na estratégia
global da polItica do Governo do Estado, visando, especialmente, a
organização penitenciária, a assistência ao adolescente infrator, ao apoio
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administrativo aos servicos judiciários, a assisténcia judiciária aos carentes de
recursos, a promoção de estudos que conduzam a reduçao dos indices de
criminalidade, a recuperação de presos para reintegrá-los na sociedade e a
promoção e ao cumprimento das normas referentes aos direitos humanos.".

Art. 30 - Fica o art. 41 da Lei no 9.516, de 29 de dezembro de 1987,
acrescido dos incisos IX e X, corn a seguinte redação:

"Art. 40 - .........
IX - promover açães que garantarn a eficácia das normas vigentes de

defesa dos direitos humanos estabelecidos na Constituicão da RepUblica, na
Declaraçao Americana dos Direitos e Deveres Fundamentals do Homem, na
Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil
seja signatário;

X - apresentar e executar o Programa Estadual de Direitos Humanos,
segundo as diretrizes traçadas pelo Programa Nacionat de Direitos
Humanos.".

Art. 41 - 0 inciso II do art. 5 0 da Lei no 9.516, de 29 de dezembro de 1987,
fica acrescido da seguinte ailnea "I":

"Art. 5°- ........

I) Secretaria Adjunta de Direitos Humanos.".
Art. 50 - Compete a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos criada por esta

lei:
a) apresentar, executar e monitorar o Programa Estadual de Direitos

Hurnanos;
b) encaminhar denüncia de violação de direitos humanos ao Conseiho

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;
c) promover, coordenar, orientar e avaliar o desenvolvimento de programas,

projetos e acoes relativos a defesa dos direitos humanos;
d) manter e divulgar banco de dados e atividades de pesquisa sobre direitos

humanos;
e) estirnular o respeito aos direitos hurnanos por melo de apoio as

organizaçôes civis de defesa desses direitos;
f) desenvolver e coordenar açoes educativas relativas aos direitos

humanos.
Art. 61 - Para a implementaçao do Programa Estadual de Direitos Humanos,

de cornpetência da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, será criado, por
el, urn fundo estadual de proteçâo e promoçâo dos direitos humanos.

Art. 70 - Fica criado, na estrutura básica da Secretaria de Estado da Justica
e de Direitos Humanos, 1 (urn) cargo de Secretário Adjunto.
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Art. 8 - Aos integrantes do Quadro Suplernentar da Defensoria Püblica

investidos na funçäo de Defensor Püblico, conforme o disposto na Lei no
12.765, de 21 dejaneiro de 1998, será atribulda remuneracäo correspondente
ado Defensor PUblico de i a Classe.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 10 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 8 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Wilson Trópia, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.427/97
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei no 1.427/97, do Deputado Mauri Torres, que autoriza o
Poder Executivo a permutar o imOveI que especifica, fol aprovado no 2 0 turno,

sem emenda.
Vern 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° do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJ ETO DE LEI N O 1.427/97
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imôvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a perrnutar o imóvel de sua

propriedade, situado no Municipio de Rio Casca, constituido de terreno

urbano com area de 305,61rn 2 (trezentos e cinco virgula sessenta e urn
metros quadrados), registrado sob o no 654, a fls.58 do Iivro 3-D, no CartOrio
de Registro de ImOveis da Comarca de Rio Casca, por imóvel de propriedade
de Carlos Henrique Lucarelli, situado no Municlpio de Rio Casca, constituldo
de terreno urbano corn area de 1.242,51rn 2 (mil duzentos e quarenta e dois
vIrgula cinquenta e urn metros quadrados), registrado sob o no 3.381, a fls. 17
do livro 2-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Casca.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das CornissOes, 2 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AlIton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.558/97
Cornissâo de Redação

0 Projeto de Lei no 1.558/97, de autoria do Deputado Wanderley Avila, que
dá a denominacão de Aeroporto José Rairnundo Gitirana ao aeroporto do
Municlpio de Pirapora, foi aprovado em turno Unico, sern emenda.
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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 1 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO 1.558/97
Dá a denominação de Aeroporto José Raimundo Gitirana ao aeroporto do

Municiplo de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Aeroporto José Raimundo Gitirana o aeroporto do

MunicIpio de Pirapora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissöes, 7 de julho de 1998.
Ailton Vilela, Presidente - Bilac Pinto, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.581/97
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.581/97, do Deputado AntOnio Julio, que dispOe sobre a
declaraçäo de utilidade püblica e dá outras providências, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada 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 redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.581/97
DispOe sobre a declaração de utilidade püblica e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A sociedade civil, a associação ou a fundação constituIda ou em

funcionamento no Estado, corn o fim exciusivo de servir desinteressadamente
a coletividade, pode ser declarada de utilidade pUblica estadual, desde que
comprove:

I - que adquiriu personalidade juridica;
II - que está em funcionamento ha mais de 2 (dois) anos;
Ill - que Os cargos de sua direção não são remunerados;
IV - que seus Diretores são pessoas idôneas.
Parágrafo Unico - A declaração de cumprimento das exigèncias previstas

nos incisos II, Ill e IV deste artigo poderá ser dada por Juiz de Direito,
Promotor de Justiça, Juiz de Paz, Prefeito, Presidente de Câmara Municipal,
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Delegado de Poilcia, ou seus substitutos legais, da comarca em que a
entidade for sediada.

Art. 21 - Nenhum favor do Estado decorrerá do tItulo de utilidade püblica.
Art. 30 - Qualquer cidadão ou entidade poderá requerer, mediante

representacão fundamentada, a revogação do ato declaratOrio de utilidade
pUblica da 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.
§ 1 1 - A representacão a que se refere este artigo deverá ser formulada ao

Poder Legislativo, se o tItulo de utilidade pUblica tiver sido concedido por lei,
ou ao Poder Executivo, se concedido por decreto.

§ 21 - A entidade cujo ato de declaração de utilidade püblica tiver sido
revogado não poderá obter novo titulo no perlodo de 2 (dois) anos contados
da data da revogação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 51 - Revogam-se as disposiçOes em contrário, especialmente as Leis

n°s 3.373, de 12 de maio de 1965; 5.830, de 6 de dezembro de 1971; 12.240,
de 5 de julho de 1996; e 6.141, de 13 de setembro de 1973.

Sala das ComissOes, 7 de julho de 1998.
Aliton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Bilac Pinto.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.594/98
Comissão de Redaçäo

0 Projeto de Lei n° 1.594/98, do Governador do Estado, que dispOe sobre a
reorganizacão da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e dá outras
providências, foi aprovado no 2 1 turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.594/98
DispOe sobre a reorganizacão da Secretaria de Estado de Assuntos

Municipais e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, criada pela Lei no

9.427, de 21 de setembro de 1987, corn as alteraçOes introduzidas pela Lei no
10.634, de 16 de janeiro de 1992, passa a ser regida por esta lei.

Art. 2° - A sigla SEAM equivale 6 denominação Secretaria de Estado de
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Assuntos Municipais,

Art. 30 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais tern por finalidade
formular a politica de desenvolvimento dos municIpios, competindo-Ihe:

- subsidiar a formuIaçao de poilticas, diretrizes e pianos governamentais,
visando ao desenvolvimento integrado dos municIpios;

Ii - desenvolver acöes que visem a integraçäo do municipio na região e dos
espaços fIsicos urbano e rural;

III - apoiar e incentivar 0 associativismo municipal;
IV - promover e apoiar as acoes de capacitaçao profissional de servidores

municipais, orientar e assistir a irnpiementaçao de novas técnicas e de
tecnologias apropriadas a modernização do governo municipal;

V - compatibilizar pianos, programas e projetos federais e estaduais corn os
dos municipios;

VI - apoiar a descentralização das acöes de governo;
VII - propor, supervisionar e acompanhar a impiantação de pianos,

programas e projetos de natureza especial, visando ao desenvoivimento
integrado dos municIpios;

VIII - eiaborar diretrizes e norrnas de aplicacão de recursos provenientes de
fundos federals e estaduais, na sua area de atuação;

IX - identificar recursos alternativos para investimento nos municIpios e
articular providéncias para a sua captação;

X - prestar assistência técnica aos municIpios;
XI - exercer atividades correlatas.
Art. 40 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais tern a seguinte

estrutura orgânica:
I - Gabinete;
II - Auditoria Interna;
Ill - Assessoria de Pianejamento e 000rdenaç5o:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalizaçao e Informaçao;
IV - Assessoria de Convênios;
V - Superintendéncia de Adrninistraçao e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
VI - Superintendência de Apoio a Adrninistraçao Municipal:
a) Diretoria de Treinamento;
b) Diretoria de Orientaçao e inforrnação;
VII - Superintendéncia de Prograrnas e Associativismo:
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a) Diretoria de Associativismo;
b) Diretoria de Programas Especials.
Parágrafo ünico - As competéncias das unidades adrninistrativas de que

trata este artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 50 - Ficam extintos 6 (seis) cargos de Diretor I, codigo MG-06, sIrnboIo

DR-06, constantes no Quadro II - Cargos Cornissionados, do Quadro Especial
de Pessoal da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, do Anexo I-B do
Decreto no 36.033, de 14 de seternbro de 1994.

Parágrafo ünico - Os cargos de que trata este artigo serão identificados em
resolucão do Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração,
em conformidade corn o disposto no art. 13 da Lei n° 12.159, de 27 de maio
de 1996.

Art. 60 - Ficam transformados 3 (trés) cargos de Diretor II, codigo MG-05,
sIrnboIo DR-05, constantes no Quadro II - Cargos Cornissionados, do Quadro
Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, do
Anexo I-B do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, em 3 (trés)
cargos de Assessor-Chefe, codigo MG-24, sIrnbolo AH-24, destinados a
Assessoria de Planejamento e Coordenacão, Auditoria Interna e Assessoria
de Convênios da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais.

Art. 70 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado de Assuntos Municipais, no Quadro II - Cargos Comissionados, do
Anexo I-B do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, 1 (urn) cargo de
Assistente de Gabinete, simbolo 11-A, côdigo EX-42; 4 (quatro) cargos de
Oficial de Gabinete, sIrnbolo 9-A, codigo EX-02; 4 (quatro) cargos de
Assistente Adrninistrativo, sIrnbolo 9-A, cOdigo EX-06; e 3 (trés) cargos de
Assessor Ii, sirnbolo MG-12, codigo AD-12.

Art. 81 - 0 Quadro II - Cargos Cornissionados, do Quadro de Provimento em
Comissão do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais, do Anexo I-B do Decreto n° 36.033, de 14 de seternbro
de 1994, passa a ser o constante no Anexo desta lei.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 10 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 7 dejulho de 1998.
Ailton Viieia, Presidente, Arnaldo Penna, relator-Bilac Pinto.

Anexo
(a que se refere o art. 8 0 da Lei n°, de de de 1998)

Anexo I-B
(art. 20 do Decreto no 36.033, de 14 de seternbro de 1994)

Secretaria de Estado de Assuntos Municipais
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Quadra II - Cargos Comissianadas

* - 0 referida Quadra fol publicada na ediçaa do "Diana do Legislativa" de
9/7/98.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.609/98
Comissãa de Redaçaa

O Prajeta de Lei n o 1.609/98, do Deputada Marcos Helênia, que altera
dispasitivas da Lei n o 6.763, de 26/12/75, que cansalida a Iegislaçaa tributária
do Estada, e dá autras pravidências, fai apravada no 2° turna, na forma do
vencida no 1° turna.

Vern agora a prajeta a esta Comissãa, a fim de que, segunda a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termas do § 10 do art.
268 do Regimenta Interno.

Assim senda, apinamos par se dar a prapasi(;ão a seguinte redaçaa final,
que está de acarda cam a apravada.

PROJETO DE LEI N O 1.609/98
Altera dispositivos da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consalida a Iegislaçãa tributária do Estada, e dá autras pravidências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A Tabela J anexa a Lei no 6.763, de 26 de dezembra de 1975,

criada na forma do Anexa I da Lei no 12.729, de 30 de dezembra de 1997,
passa a vigorar na forma do anexa desta lei.

Art. 20 - 0 art. 107 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975, alterado
pelo art. 1 0 da Lei no 12.729, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigarar
cam a seguinte redaçaa:

"Art. 107 - A Taxa Judiciária será recaihida:
I - de ardinária, antes da distribuiçäa do feita au do despacha do pedido

inicial au da recanvençao;
II - a final:
a) no inventária e arrolamenta, juntamente cam a conta de custas;
b) na acâa prapasta par beneficiário da justiça gratuita, pela União, par

Estadas, par municIpias au demais entidades de direita püblica interna e pelo
réu, se vencida, mesma em parte;

c) na açâo penal püblica, se candenada a réu;
d) na açãa de alimentas;
e) nos embargas a execuçaa;
f) no mandado de segurança, se este for denegada;
Ill - na hipOtese do art. 102, no mesma prazo concedida para a pagamenta

das custas judiciais.
§ 10 - Na açäa rnanitória, a recolhimenta da Taxa Judiciária far-se-6 no ato
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da distribuicãa do feita.
§ 20 - E devida a pagamenta au a devalucãa da Taxa Judiciánia referente a

diferenca entre a valor dada a causa e a importância a final apurada ou
resultante da condenacãa definitiva.

§ 30 - Decidida a impugnacãa do valor da causa, a parte será intimada a
pagar a diferenca no praza determinada pela juiz, a qual nãa excederá a 5
(cinco) dias.".

Art. 30 - 0 incisa V do art. 103 da Lei no 6.763, de 26 de dezembra de 1975,
passa a vigarar cam a seguinte redaçäo:

"Art. 103- ..................................
V - a inventário e a arrolamenta, desde que nãa excedam a limite de 25.000

UFIRs (vinte e cinca mil Unidades Fiscais de Referencia);".
Ant. 4° - Fica a Pader Executiva autarizada a conceder as caaperatiVaS a

parcelarnenta, em ate 100 (cern) parcelas mensais, do crédito tributária
formalizada ate 31 de maia de 1998, inscnita au nãa em divida ativa, ajuizada
au nãa a sua cobrança.

Paragrafa Unica - Ficam anistiadas as multas de mora e as multas isoladas
referentes aa cnédita tributãria de que trata a "caput" deste artiga, aplicadas
ate a data nele fixada, desde que näo decanrentes de fraude.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäa, produzinda a art.
1° efeitas a partir de 1 0 de janeira de 1999.

Art. 61 - Revagam-se as dispasicôes em contránia.
Sala das Comissöes, 2 de julha de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIltan Vilela.

Anexa I
(a que se refere a art. 10 da Lei n°, de de de 1998.)

* - 0 refenida Anexo fai publicada na ediçãa do "Diana do Legislativa de
9/7/98.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.629/98
Camissão de Redaçãa

O Projeto de Lei no 1.629/98, do Deputada Rameu Queinaz, que declara de
utilidade püblica a Associaçãa de Pais e Amigos dos Excepcianais - APAE -
de Unal, cam sede nesse municipia, fai apnavada em turna ünica, sem
emenda.

Vern agora a pnajeta a esta Camissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termas do § 1 0 do art.

268 do Regimenta Interna.
Assirn senda, opinarnas par se dan a proposicão a seguinte redaçãa final,

que está de acordo cam a aprovada.
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PROJETO DE LEI No 1.629/98

Declara de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Unal, corn sede nesse municIpio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Unal, corn sede nesse municIpio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 2 dejulho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.632/98
Comissâo de Redaço

0 Projeto de Lei n o 1.632/98, do Deputado Dinis Pinheiro, que revoga
dispositivo da Lei n o 12.734, de 30/12/97, e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno, sem emenda.

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 § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Corn essa finalidade, estamos propondo a trarisforrnaçao do parágrafo
ünico do art. 21 em art. 30, urna vez que, do ponto de vista lOgico-formal, os
dois dispositivos näo se articulam. A norma contida no "caput" apenas indica
o dispositivo da Lei no 12.040 a ser revigorado, não estando nele expressa a
norma corn a qual se relaciona, de fato, o conteüdo do parágrafo ünico, que,
por esse motivo, entendernos, deve figurar como art. 30.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.632/98
Revoga dispositivo da Lei no 12.734, de 30 de dezernbro de 1997, e dá

outras providéncias.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica revogado o art. 2 0 da Lei no 12.734, de 30 de dezembro de

1997.
Art. 21 - Fica revigorado o § 2 0 do art. 70 da Lei n o 12.040, de 28 de

dezembro de 1995, acrescentado pelo art. 2 1 da Lei no 12.428, de 27 de
dezembro de 1996.

Art. 30 - A partir do exercIcio financeiro de 1999, a apuração do Valor
Adicionado Fiscal - VAF - cornpreenderá o montante global da apresentação
do movimento econômico, observado o disposto no § 4 0 do art. 31 da Lei
Complementar Federal n o 63, de 11 dejaneiro de 1990.
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Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão, produzindo
efeitos a partir de l°de janeiro de 1998.

Art. 50 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 2 de julho de 1998.
Wilson Tropia, Presidente - AIlton Vilela, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.642/98
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 1.642/98, do Deputado TarcIsio Henriques, que altera a
Lei no 12.622, de 25/9/97, que cria a Ouvidoria da PolIcia do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
Substitutivo no i ao vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N o 1.642/98
Altera a Lei no 12.622, de 25 de setembro de 1997, que cria a Ouvidoria da

PolIcia do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 "caput" do art. 40 da Lei no 12.622, de 25 de setembro de 1997,

passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 40 - A Ouvidoria da Policia é dirigida por urn Ouvidor nomeado pelo

Governador do Estado, que o escolherá entre pessoas de ilibada reputacão
indicadas em lista trIplice organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Hurnanos, para mandato de 2 (dois) anos, permitida I (urna)
reconduçâo.".

Art. 20 - Para o primeiro provimento do cargo de Ouvidor após a entrada em
vigor desta lei, será observado o seguinte:

- o Ouvidor será escoihido entre pessoas de ilibada reputacão e nomeado
pelo Governador do Estado, dispensada a indicacâo em lista trIplice;

- o mandato do Ouvidor será de ate 2 (dois) anos, vedada a recondução,
salvo se indicado na forma prevista no art. 4 0 da Lei no 12.622, de 25 de
setembro de 1997, corn a redação dada pelo art. 10 desta lei.

Art. 3 ° - 0 parágrafo Unico do art. 6 1 da Lei no 12.622, de 25 de setembro
de 1997, passa a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 60 - ..........................
Parágrafo ünico - 0 Delegado de PolIcia, o oficial da PolIcia Militar, o

Procurador do Estado, o assistente social e o jornalista são indicados,
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respectivamente, pelo Secretário de Estado da Segurança Püblica, pelo
Comandante-Geral da Policia Militar, pelo Procurador-Geral do Estado, pelo
Secretário de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente e pelo Secretário de Estado da Casa Civil e Cornunicação Social,
conjuntarnente corn o Ouvidor.".

Art. 40 - Os assessores a que se refere o art. 6° da Lei n o 12.622, de 25 de
setembro de 1997, são designados pelo Ouvidor, observada a forma de
indicação prevista no parágrafo Unico do mesmo artigo.

Art. 50 - 0 inciso I do art. 2 0 da Lei no 12.622, de 25 de setembro de 1997,
passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 20 - .................................................................
I - ouvir de qualquer pessoa, diretamente ou por intermédio dos órgãos de

apoio e defesa dos direitos do cidadäo, inclusive de policial civil ou rnilitar ou
outro servidor püblico, reclamação contra irregularidade ou abuso de
autoridade praticados por superior ou agente policial, civil ou militar;".

Art. 60 - Acrescente-se ao art. 3 0 da Lei no 12.622, de 25 de seternbro de
1997, o seguinte inciso V:

"Art. 30 - ................................................................
V - prestar inforrnaçôes aos órgâos do Poder Legislativo sobre assunto

inerente as suas atribuiçöes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
solicitação.".

Art. 70 - Fica revogado o art. 50 da Lei no 12.622, de 25 de setembro de
1997.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 9° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, 7 dejulho de 1998.
Ailton Vilela, Presidente, Arnaldo Penna, relator- Bilac Pinto.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.644/98
Corn issão de Redação

0 Projeto de Lei n o 1.644/98, do Deputado LeonIdio Bouças, que institui a
Medaiha Construtor do Progresso e dá outras providências, foi aprovado em
turno ünico, sem 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 proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.644/98
Institui a Medalha Construtor do Progresso e dá outras providéncias.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica institulda a Medalha Construtor do Progresso, destiriada a

homenagear, anualmente, 20 (vinte) instituiçOes do setor püblico ou privado,
na pessoa de seus representantes, as quais tenham obtido, nos 2 (dois) anos
anteriores, os rnaiores aumentos percentuais no recoihimento do Imposto
sobre OperaçOes Relativas a Circulacão de Mercadorias e sobre Prestacöes
de Servicos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicacão -
ICMS.

Art. 20 - A entrega das medaihas será feita pelo Governador do Estado, em
solenidade pUblica a ser realizada na prirneira quinzena do més de agosto.

Art. 30 - 0 Poder Executivo regularnentará esta lei no prazo de 90 (noverita)
dias a contar de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Cornissöes, 2 de juiho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - AIlton Vilela, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.650/98
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei no 1.650/98, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Municipio de Carmo do Rio Claro o imôvel que
especifica, foi aprovado no 20 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 proposicäo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.650/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Carmo do Rio Claro o

imóvel que especifica.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Carmo

do Rio Claro o jmóvel constituldo de terreno corn area de 360m 2 (trezentos e
sessenta metros quadrados), situado nesse rnunicIpio, na Rua da Providência
5/n°, Centro, registrado sob o no 1.752, a fis. 242 v. do livro 2-K, no Cartôrio
de Registro de ImOveis da Comarca de Carmo do Rio Claro.

Parágrafo Unico - 0 imôvel descrito neste artigo destina-se a instalação de
órgãos püblicos municipais.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
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Sala das Comissöes, 2 de juiho de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.651/98
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei no 1.651/98, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Municipio de Santa VitOria o imOvel que especifica,
fol aprovado no 21 turno, 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.

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

PROJETO DE LEI N O 1.651/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Santa Vitôria o imOvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIplo de Santa

Vitôria o imOvel situado nesse municipio, na Avenida Rio Grande do Sul, corn
area total de 384,00m 2 (trezentos e oitenta e quatro metros quadrados),
constituido pelo lote no 16 da quadra SO-34 e benfeitoria, que compreende
prédio de alvenaria, corn 148,57rn 2 (cento e quarenta e oito virgula cinquenta
e sete metros quadrados) de area construida, havido por doacão, conforme
escritura püblica registrada em 16 de novembro de 1983, sob o no 13.805, do
livro no 91, a fis. 62v, no CartOrio do 20 Oficio do Registro de trnôveis da
Comarca de ltuiutaba.

Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissães, 2 de julho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDA(;A0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.666/98
Corn issão de Redação

0 Projeto de Lei no 1.666/98, do Governador do Estado, que cria
estabelecimento penitenciário na estrutura da Secretaria de Estado da Justiça
e dá outras providéncias, foi aprovado no 2 0 turno, corn a Emenda no i.

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 0 do art.
268 do Regimento tnterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.
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PROJETO DE LEI N o 1.666/98

Cria estabelecimento penitenciário na estrutura da Secretaria de Estado da
Justica e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criada, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da

Justiça, subordinada a Superintendência de Organizacão Penitenciária, 1
(uma) penitenciária, corn sede no Municipio de Governador Valadares.

§ 1 1 - 0 estabelecimento de que trata este artigo tern a finalidade definida
no1°doart. 1°da Lei n°11.118,de3Odejunhodel993.

§ 20 - Fica denominada Francisco Floriano de Paula a penitenciária criada
por esta lei.

Art. 20 - 0 estabelecirnento penitenciário criado por esta lei tern a seguinte
estrutura orgânica:

I - Diretoria-Geral;
II - Diretoria de Administração e Finanças:
a) Divisäo de Adrninistração:
1 - Servico de Pessoal;
2 - Serviço de Material e Patrimônio;
3 - Servico de Apoio Operacional;
b) Divisão de Finanças;
Ill - Diretoria de Seguranca:
a) Divisäo de Seguranca do Bloco A;
b) Divisão de Seguranca do Bloco B;
c) Divisão de Seguranca do Bloco C;
d) Divisäo de Seguranca do Bloco D;
IV - Diretoria de Reeducação e Reintegracão Social do Sentenciado:
a) Divisão de Assistência ao Sentenciado:
1 - Serviço de Assistência ao Sentenciado;
2 - Serviço de Tratarnento PenitenciáriO;
b) Divisão de Diagnóstico e Ctassificacão;
c) Divisão de Profissionalizacão e Producão:
1 - Serviço de Profissionalizacão;
2 - Servico de Produção;
3 - Serviço de Comercializacão.
Parágrafo ünico - A competência e a descrição das unidades

administrativas rnencionadas neste artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 3°- C) inciso II do art. 10 da Lei n o 11.717, de 27 de dezembro de 1994,

fica acrescido da seguinte alinea "d":
"Art. 10 - .................................
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d) Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares;".
Art. 41 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado da Justiça, constante no Anexo I-L do Decreto n o 36.033, de 14 de
setembro de 1994, destinados a penitenciária criada por esta lei:

- os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo I desta lei;
II - as cargos de provimento em comissão constantes no Anexo II desta lei,

observado a disposto no art. 20 do Decreto n o 37.711, de 29 de dezembro de
1995.

Art. 51 -0 art. 21 da Lei no 11.118, de 30 dejunho de 1993, corn a redaçào
dada pelo art. 26 da Lei n o 11.406, de 28 de janeiro de 1994, fica acrescido do
seguinte inciso I, passando seus incisos a figurar como II, III e IV:

"Art. 2°- ..................................
I - Diretoria-Geral;".
Art. 6° - A classe de cargo de Diretor de Penitenciária, código MG-32,

sImbolo DP-32, integrante do Grupo de Direçao Superior, constante no anexo
do Decreto no 37.711, de 29 de dezembro de 1995, passa a denominar-se
Diretor-Ger-al de Penitenciár pa, mantidos os mesmos smboios e codigo.

Paragrafo ünico - 0 provimerito do cargo de que trata este artigo fica
condicionado ao cumprimento do disposto no art. 190 da Lei n o 11.404, de 25
dejaneirode 1994.

Art. 70 - Ficam transformados 14 (quatorze) cargos de provimento em
comissão de Diretor I, côdigo MG-06, simbolo DR-06, lotados nos
estabelecimentos penitenciários, em cargos da classe de Diretor Setorial de
Unidade Penitenciária, cOdigo MG-43, simbolo DU-43, pertencente ao Grupo
de Direçäo Superior, constante no anexo do Decreto n o 37.711, de 29 de
dezembro de 1995, mantida a mesma remuneração.

Parágrafo ünico - Fica acrescentado a cOdigo MG-43 ao item 3 do § 2 0 do
art. 30 do Decreto no 37.711, de 29 de dezembro de 1995.

Art. 80 - Para atender as despesas decorrentes da execução desta lei, fica 0
Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$305.378,67
(trezentos e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e sete
centavos), observado o disposto no § 1 1 do art. 43 da Lei Federal no 4.320, de
17 de marco de 1964.

Art. 91 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 10 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 7 de juiho de 1998.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Bilac Pinto.

Anexo I
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(a que se refere o art. 40 da Lei n°, de de de 1998.)

(Anexo I-L do Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994.)
Cargos de Provimento Efetivo

Quadra III -1 - Carreira de Administracão Geral
Quadra 111-2 - Carreira da Justica
Quadra IV - Outras Carreiras

Anexa II (a que se refere a art. 4° da Lei n°, de de de 1998.)
(Anexa l-L do Decreto n o 36.033, de 14 de setembro de 1994.)

Quadra II - Cargos em Comissãa*
* - Os referidos Quadros e Anexos foram publicados na edição do "diana do

Legislativo de 9/7/98.
*Decreto no 37.711, de 1995.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 1.682/98
Comissâo de Redacão

O Projeto de Lei no 1.682/98, do Deputado Adelmo Carneiro Leàa, que
declara de utilidade pUblica a Associação de Moradores sem Casa do Bairra
Betânia e Regiöes de Bela Horizonte - ASCA -, corn sede no Municipia de
Bela Horizonte, foi aprovado em turna ünico, sem emenda.

Vem agora o projeta a esta Comissão, a tim 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 proposicäo a seguinte redaçãa final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.682/98
Declara de utilidade püblica a Associação de Moradores sem Casa do

Bairro Betânia e Regiöes de Bela Horizonte - ASCA -, corn sede no MunicIpia
de Bela Horizonte,

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação de Moradores sem

Casa do Bairro Betânia e Regiães de Bela Horizonte - ASCA -, cam sede no
Municiplo de Bela Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das ComissOes, 2 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.683/98
Comissäo de Redacäo

O Projeto de Lei n o 1.683/98, do Deputado Francisco Ramalho, que declara
de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
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- de Congonhas, corn sede nesse municipio, foi aprovado em turno ünico,
sem emenda.

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.

Assirn Sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.683/98
Declara de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Congonhas, corn sede nesse municiplo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Congonhas, corn sede nesse municipio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em cantrário.
Sala das ComissOes, 2 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aulton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.720/98
Comissäo de Redação

0 Projeto de Lei n o 1.720/98, do Deputado Pericles Ferreira, que declara de
utilidade piblica a entidade Grupo de Apoio a Criança Carente - GRUPAC -,
corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sem
emenda.

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 § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.720/98
Declara de utilidade pUblica a entidade Grupo de Apoio a Criança Carente -

GRUPAC -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Grupo de Apoio a

Criança Carente - GRUPAC -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revagarn-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissães, 2 dejulho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AlIton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.721/98
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Comissào de Redação

0 Projeto de Lei no 1.721/98, do Deputado Pericles Ferreira, que declara de
utilidade püblica a entidade Lar-Creche Pingo de Gente - LCPG -, corn sede
no MuniclpiO de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

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 0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos par se dar a proposicão a seguinte redaçâo final,

que está de acordo corn a aprovado.
PROJETO DE LEI NO 1.721/98

Declara de utilidade püblica a entidade Lar-Creche Pingo de Gente - LCPG
-, 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 entidade Lar-Creche Pingo de

Gente - LCPG -, corn sede no Municipia de Bela Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãa.
Art. 3° - Revagam-se as disposicOes em contrária.
Sala das Comissães, 2 de juiho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.733/98
Comissão de Redação

0 Prajeto de Lei no 1.733/98, do Governador do Estado, que dá nova
redação ao art. 1 0 da Lei no 12.762, de 14/1/98, a qual autoriza a Poder
Executivo a aumentar e a integralizar a capital social da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG -e dá outras providências, foi
aprovado em turno ünica, cam a Emenda no 12 e a Subemenda no 1 a
Ernenda no 9.

Vern agora a 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 Interna.
Assim sendo, opinamos par se dar a proposicâo a seguinte redaçäa final,

que está de acordo corn a aprovado.
PROJ ETO DE LEI No 1.733/98

Dá nova redação ao art. 1 0 da Lei no 12.762, de 14 de janeira de 1998, que
autoriza a Poder Executivo a aurnentar e a integralizar o capital social da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras
providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 art. 1 0 da Lei no 12.762, de 14 de janeiro de 1998, passa a ter a
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"Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar e a integralizar o

capital social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG
- corn ate a totalidade do patrimônio do Fundo de Financiamento para Agua e
Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG -, subconta do Fundo Estadual
de Saneamento Básico - FESB.

§ 10 - Da totalidade do patrimOnio de que trata o 'caput" deste artigo, ate
R$100.00000000 (cern rnilhOes de reais), referentes a retornos de
financiamentos concedidos corn recursos do FESB/FAE, assim como Os
recursos resultantes de aplicaçoes financeiras de suas disponibilidades de
caixa, serão transferidos as seguintes entidades e fundos estaduais:

- ate R$40.000.000,00 (quarenta milhOes de reais) para a Fundação Rural
Mineira - Colonizaçao e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, para
aplicação especIfica e exclusiva no Programa de Desenvolvirnento da
Agricultura Irrigada nos Vales dos Rios Pardo e Jequitinhonha - PDI-GEPAR -

II - ate R$10.000.00000 (dez rnilhöes de reais) para o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, na forma de aumento de capital,
para aplicaçao exclusiva em prograrnas e projetos de apoio a produtores
rurais, de acordo corn recomendacao da Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ill - ate R$10.000.00000 (dez milhöes de reals) para o Fundo Estadual de
Desenvolvirnento Rural - FUNDERUR -, de que trata a Lei n° 11.744, de 16 de
janeiro de 1995;

IV - ate R$40.000.000,00 (quarenta milhães de reais) para o Fundo de
Desenvolvirnento Urbano - FUNDEURB -, de que trata a Lei n° 11.392, de 6
dejaneiro de 1994.

§ 2° - As transferéncias de que trata este artigo serão feitas de forma
escalonada, conforme definiçâo do Poder Executivo.

§ 30 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Os respectivos créditos
adicionais, ate os valores limites definidos nos incisos I a IV do § 10 deste
artigo, para fazer face as transferéncias autorizadas.".

Art. 20 - E vedada a inclusâo, na conta de consumo dos serviços de água e
esgoto, de parcela relativa a serviço não disponivel para o consumidor,
ressalvados os casos em que este expresse sua concordâncja.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 4° - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 2 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aulton Vilela.
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PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.741/98

Comissâo de Redacâo
0 Projeto de Lei n o 1.741/98, do Deputado Rorneu Queiroz, que cria

serventias do foro extrajudicial no Municipio de Montalvânia, foi aprovado no
20 turno, corn a Emenda n° 1 ao vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Cornissâo, 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 proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.741/98
Cria serventias do foro extrajudicial no MunicIpio de Montalváriia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam criadas, no Municlpio de Montalvânia, as seguintes

serventias do foro extrajudicial:
I -1 (uma) Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturals,

Interdiçao e Tutela;
II - 1 (uma) Serventia dos Serviços 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 Serviços de Registro de ImOveis;
V - 2 (duas) Serventias dos Serviços de Notas.
Parágrafo ünico - A serventia a que se refere o inciso I deste artigo

corresponde a serventia em funcionamento no Municlpio de Montalvânia.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrârio.
Sala das Comissães, 2 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AlIton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 1.750/98
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.750/98, de autoria do Deputado Agostinho PatrOs, que
declara de utilidade püblica a Associaçäo Comunitária do Bairro Ponte Chave,
corn sede no MunicIpio de Carandal, fol aprovado em turno Unico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, 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 redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.
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PROJETO DE LEI N o 1.750/98
Declara de utilidade pUblica a Associação Cornunitária do Bairro Ponte

Chave, corn sede no MunicIpio de CarandaI.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçäo Comunitária do

Bairro Ponte Chave, corn sede no MunicIpio de CarandaI.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 2 de juiho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Ajalrnar Silva, relator - Aliton Vilela.

PARECER DE REDA(;A0 FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A
coNsTITuIçAo NO 30/96

Comissâo de Redação
A Proposta de Emenda a Constituição n o 30/96, apresentada por 1/3 dos

membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o
Deputado Cleuber Carneiro, altera Os arts. 62, 246 e 247 da Constituiçäo do
Estado.

Aprovada no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 2 ao vencido no 1 1 turno,
vern agora a proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legisiativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regirnento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposiçäo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA A coNsTITuI(;Ao N O 30/96
Altera os arts. 62, 246 e 247 da Constituicão do Estado e acrescenta artigos

ao Ato das Disposicoes Constitucionais Transitórias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Os dispositivos da Constituição do Estado enumerados a seguir

passarn a vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 62 - .....................................
XXXIV - aprovar, previamente, a alienação ou a concessão de terra pUblica,

ressalvados:
a) os casos previstos no § 20 do art. 246 e nos § 30 e 8 0 do art. 247;
b) a alienaçâo ou a concessão de terras pUblicas e devolutas rurais

previstas no art. 247, corn area de ate 1 OOha (cern hectares);

Art. 247 - .........................................
§1°- ................................................
IX - a alienaçâo ou a concessão, a qualquer titulo, de terra püblica para
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assentarnento de trabaihador rural ou produtor rural, pessoa fisica ou jurIdica,
ainda que por interposta pessoa, cornpatibilizadas corn os objetivos da
reforma agrária e limitadas a lOOha (cern hectares).

§ 30 - Independem de prévia autorizaçào legislativa:
I - a alienação ou a concessão de terra pUblica previstas no piano de

reforma agrària estadual, aprovado em lei;
II - a concessäo gratuita do domInlo de area devoluta rural não superior a

50ha (cinquenta hectares) a quern, não sendo proprietário de irnOvel rural ou
urbano, a possua como sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sern oposiçao,
tenha nela sua moradia e a tenha tornado produtiva.

§ 70 - ......................................
V - a cônjuge ou a parente consagüineo ou afirn, ate o terceiro grau, ou por

adocão, das autoridades e do servidor indicados, respectivamente, nos
incisos I e II e de beneficiário de terra pUblica rural em area contIgua a do
beneficiário.".

Art. 20 - 0 art. 246 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes
§ 20, 30 , 40 , 50, 60 e 71, passando seu parágrafo Unico a constituir o § 10:

"Art. 246 - ...................................
§ 20 - A legitirnacão de terras devolutas situadas no perimetro urbano ou na

zona de expansäo urbana, assim considerada a faixa externa contIgua ao
perirnetro urbano de ate 2km (dois quilarnetros) de largura, cornpatibilizada
corn o piano urbanIstico municipal ou rnetropolitano, é limitada,
respectivamente, a 500m 2 (quinhentos metros quadrados) e a 2.000m 2 (dois
mil metros quadrados), permitida ao ocupante a legitirnacão da area
remanescente, quando esta for insuficiente a constituicão de urn novo lote.

§ 31 - Será onerosa a legitimaçäo:
I - de terreno ocupado por proprietário de outro irnóvel urbano ou rural no

mesmo municipio;
II - de area superior a 1 .000m2 (Mil metros quadrados), situada em zona de

expansão urbana;
Ill - da area rernanescente.
§ 4° - 0 Poder Executivo poderá delegar aos municIpios, nos termos da lei,

a discriminação e a legitimaçâo das terras devolutas situadas no perImetro
urbano e na zona de expansâo urbana.

§ 51 - A Iegitirnacão onerosa efetuada pelo municIpio obedecerá a tabela de
preços previamente aprovada pela Cârnara Municipal.

§ 6° - Das areas arrecadadas pelo rnunicIpio em processo discriminatório
administrativo ou açao judicial discriminatória, 30% (trinta por cento)
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continuarâo a pertencer ao Estado e serão destinadas, prioritariamente, a: 
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I - construçâo de habitaçoes populares;
II - implantaçao de equipamentos comunitários;
III - preservaçao do meio ambiente;
IV - instalação de obras e serviços municipais, estaduais e federals.
§ 70 - Serão encaminhados a Assembléla Legislativa:

- relatório anual das atividades relacionadas corn a alienaçäo ou a
concessâo administrativa, sem prévia autorizaçao Jegislativa, de terras
püblicas e devolutas;

II - relaçao das terras püblicas e devolutas a serem legitimadas
administrativarnente, corn antecedêncja minima de 90 (noventa) dias da
expedicão do titulo.".

Art. 30 - 0 art. 247 da Constituiçao do Estado fica acrescido dos seguintes
§ 8° e 9°:

"Art. 247 - 	 .....................
§ 80 - Na ação judicial discriminatOria, o Estado poderá firmar acordo para a

legitimaçao de terra devoluta rural corn area de ate 250ha (duzentos e
cinquenta hectares), atendidos Os seguintes requisitos:

I - cumprimento da funçao social, nos termos do art. 186 da Constituição
Federal; e

II - devoluçao, pelo ocupante, da area remanescente.
§ 90 - Serao encaminhados a Assembléla Legislativa:

- relatOrio anual das atividades relacionadas corn a alienaçao ou a
concessâo administrativa, sem prévia autorizaçao legislativa, de terras
püblicas e devolutas;

II - relaçao das terras pübficas e devolutas a serem legitimadas ou
concedidas administrativamente, corn antecedéncia minima de 90 (noventa)
dias da expedição do titulo ou da celebraçao do contrato.".

Art. 40 - 0 Ato das Disposiçoes Constitucionais TransitOrias fica acrescido
dos seguintes arts. 93, 94, 95 e 96:

"Art. 93 - Ate que seja promulgada a lei a que se refere o § 4 1 do art. 246, 0
Poder Executivo poderá delegar aos municipios, mediante convênio, a
discriminaçao e a Iegitimaçao das terras devolutas situadas no perirnetro
urbano e na zona de expansao urbana.

Art. 94 - Ao processo de alienação ou concessâo de terras püblicas e
devolutas rnencionadas nos arts. 246 e 247 em curso na data da
promulgaçao da emenda que instituiu este artigo, aplica-seo disposto na
Iegislaçao anterior e no inciso X)(XIV do art. 62, corn a redaçao dada por esta
ernenda.
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Art. 95 - Ao parente de beneficiârio de terra ptiblica que esteja na posse de

area por mais de 1 (urn) ano na data da promulgaçäo da emenda que instituiu
este artigo, não se aplica o disposto no inciso V do § 7 0 do art. 247, corn a
redacâo dada por esta emenda.

Art. 96 - A Iegitimacäo de mais de uma area devoluta no perImetro urbano
em norne da mesrna pessoa é condicionada a posse pacifica do terreno
edificado por prazo superior a 1 (urn) ano contado ate a data da promulgaçâo
da emenda que instituiu este artigo.".

Art. 50 - Esta ernenda a Constituiçâo entra em vigor na data de sua
publicacão.

Sala das Cornissöes, 7 de julho de 1998.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Bilac Pinto.
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ATA DA 390a REUNIAO ORDINARIA, EM 8/7/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz, Maria Olivia e Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 11 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência • Mensagem no 281/98 (encaminha a Projeto de Lei no
1.847/98) e Oficio no 46/98, do Governador do Estado - Oficios e telegramas -
2 Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de ProposiçOes: Projetos de Lei
n

o
s 1.839 a 1.846/98 - Requerimentos n os 2.657 a 2.659/98 - Requerimentos

dos Deputados Irani Barbosa e outros, TarcIsio Henriques, Alberto Pinto
Coelho e Marcos Helênio (3) - ComunicaçOes: Comunicaçoes da Comissão
do Trabalho e dos Deputados José Militâo, TarcIsio Henriques (2), Sebastião
Navarro Vieira e Hely Tarquinio - Oradores lnscritos: Discursos dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Irani Barbosa - 2a Parte (Ordem do Dia):
1a Fase: Abertura de InscriçOes - Acordo de Lideranças; Decisão da
Presidéncia - Acordo de Lideranças; Decisão da Presidéncia - Designação de
ComissOes: Comissâo Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda a Constituição n o  57/98 - Leitura de Comunicaçoes - Despacho de

Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques; deferimento -
Requerimento do Deputado Irani Barbosa e outros; deferimento - Discussào e
Votação de Pareceres: Pareceres de Redaçao Final do Projeto de Resolução
no 1.649/98 e dos Projetos de Lei n o

s 1. 715/98, 1.385 e 1.397/97, 201 e 6/95,
1.613/98, 1.555/97, 1.758, 1.595, 1.662, 1.744, 1.667, 1.745 e 1.763/98 -
Votaçao de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Alberta Pinto
Coelho e Marcos Helênio (3); aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente
- Discussão e Votaçâo de Proposicoes: Requerimentos do Deputado Mauri
Torres (2); aprovação - nexisténcia de "quorum" qualificado para votação de
propostas de emenda a Constituiçao - Votaçao, em 1° turno, do Projeto de Lei
no 1.790/98; aprovaçao na forma do Substitutivo no 1, corn a Emenda no 1 -
Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.120/97; aprovaçao na forma do
vencido em 1 0 turno, corn a Emenda no 1 - Votaçao, em turno (mica, do
Projeto de Lei n o 1.746/98; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão;
deferimento; votaçâo do projeto, salvo emendas, subemendas e destaques;
aprovaçao; votação das subemendas e das emendas corn parecer pela
aprovaçao; aprovação; prejudicial idade das Emendas n o

s 4, 10, 11, 13, 14 e
17; votacäo das emendas corn parecer pela rejeição, salvo destaques;
rejeiçao; votaçâo da Emenda n o 6; discursos dos Deputados Adelmo Carneiro
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Leào e Raul Lima Neto; rejeição; votacâo da Emenda n o 12; discurso do
Deputado Adelmo Carneiro Leão; rejeição; declaracäo de voto - Existência de
'quorum" para discussäo - Discussão, em 2 1 turno, dos Projetos de Lei nos
1.461/97, 1.757/98 e 889/96; encerramento da discussäo - lnexistência de
'quorum" para votação - 3a Parte: Leitura de Comunicaçöes - Encerramento.

Cam parecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio -
AmbrOsio Pinto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - Antonio Genaro -
Antonio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Ermano Batista - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Hely Tarqüinio - rani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio
Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Cam a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

1  Parte
la Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 1..Secret6ria nas funçOes de 21- Secretário,

procede a leitura da ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado Ivo José, 21-Secret6rio, nas funçOes de 1 0-Secret6rio, lé a
seguinte correspondéncia:

"MENSAGEM NO 281/98*
Bela Horizonte, 8 de julho de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceléncia, para exame dessa
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egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que cria e extingue
cargos de provimento efetivo no Quadro Especial de Pessoal da Universidade
do Estado de Minas Gerais - UEMG -, a que se refere o Anexo Ill-P do
Decreto n o 36.033, de 14 de setembro de 1994, acrescentado pelo Decreto no
37.806, de 4 de marco de 1996.

O projeto de lei em referência cria cargos nas classes das carreiras de
atividades universitárias e de apoio técnico em igual nUmero ao dos cargos de
classes que serão extintos na carreira de apolo administrativo.

Tal medida se faz necessária em razão do trabaiho que vem sendo
desenvolvido pela Universidade do Estado de Minas Gerais, corn demanda
pelos servicos prestados por profissionais daquelas carreiras, exigindo,
assim, o acréscimo proposto, sem contudo acarretar aumento de despesa.

Sirvo-me do ensejo para reiterar a Vossa Exceléncia as expressöes de
estima e distinta consideracao.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI N O 1.847/98

Cria e extingue cargos de provimento efetivo no Quadro Especial de
Pessoal da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.

Art. 1 0 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG -, a que se refere o Anexo Ill-P do Decreto
n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, acrescentado pelo Decreto n o 37.806,
de 4 de marco de 1996, nos quadros correspondentes as respectivas
carreiras, Os seguintes cargos:

- 10 (dez) cargos de Técnico de Administraçäo, no Quadro Ill-i;
II - 10 (dez) cargos de Técnico de Atividades Universitárias, 17 (dezessete)

cargos de Analista de Atividades Universitárias e 4 (quatro) cargos de Agente
de Atividades Universitárias, no Quadro de 111-2;

III - 10 (dez) cargos de Técnico de Apoio, 20 (vinte) cargos de Analista de
Apoio Técnico e 2 (dois) cargos de Oficial de Servicos de Apoio Técnico, no
Quadro 111-3.

Art. 21 - Ficam extintos no mesmo Anexo III-P, a que se refere o artigo
anterior, os seguintes cargos:

- 2 (dois) cargos de Oficial de Serviços Gerais, 4 (quatro) cargos de
Agente de Administraçäo, 30 (trinta) cargos de Auxiliar de Administração e 37
(trinta e sete) cargos de Analista da Administraçao, no Quadro Ill-i.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.".
- PubUcado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administraçâo

Püblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
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o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

"OFiCIO No 46/98*
Belo Horizonte, 8 de julho de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exceléncia para solicitar que seja

atribuida a tramitação prevista no artigo 69 da Constituicâo do Estado para a
apreciação do Projeto de Lei no 1.757/98, que autoriza o Poder Executivo a
alienar irnOveis de propriedade do Estado, que submeti ao exame dessa
Casa.

Antecipando agradecimentos, sirvo-me da oportunidade para reiterar a
Vossa Exceléncia as expressöes do meu elevado apreço e distinta
consideracão.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.757/98.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Joäo Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, encaminhando a esta

Casa, em cumprirnento a deterrninacão legal, os DemonstrativoS Contábeis
da Adrninistracão Direta, Indireta e Fundos, referentes a maio de 1998. (- A
Comissâo de Fiscalizacâo Financeira.)

De Doris Simch Brochado, Oficial de Gabinete da Casa Civil da Presidência
da RepUblica, acusando o recebimento de ofIcio da Comissão de Direitos
Hurnanos e informando seu encaminhamento ao Ministério da Justica para as
providências cabiveis. (- Anexe-se ao Requerirnento n° 2.584/98. A Cornissão
de Direitos Hurnanos.)

Do Sr. Renato Siqueira, Vereador a Câmara Municipal de Betim, solicitando
a este Legislativo vote contra a privatizacâo da COPASA-MG.

Do Sr. Dilson Dalpiaz Dias, Presidente da Associacão Comercial e Industrial
de (Jberlândia - ACIUB -, encarninhando, para conhecimento, cópia de
expediente dirigido ao Governador Eduardo Azeredo, em que se solicita o
prosseguirnento das obras de asfaltarnento da MG-233, no trecho que
interliga os MunicIpios de Tupaciguara e Araguari, e pedindo o empenho
deste Legislativo para a garantia do atendimento a essa reivindicacão. (- A

Comissão de Transportes.)
TELEGRAMAS

Do Sr. Paulo dos Reis de Souza, Presidente do Sindicato das Empresas de
Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais, em que solicita a este
Legislativo se manifeste contrariamente ao Projeto de Lei n° 1.543/97, do
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Deputado Paulo Piau. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 1.543/97.)

Da Sra. Monica de Abreu OzOrio, solicitando 0 empenho deste Poder para
que seja aprovado o Projeto de Lei n o 1.370/97. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
no 1.370/97.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de ProposiçOes

o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - 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 proposiçOes:
PROJETO DE LEI N O 1.839/98

Declara de utilidade püblica a Associação Santarritense de Assisténcia -
ASA -, corn sede no MunicIpio de Santa Rita de Caldas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação Santarritense de

Assisténcia - ASA -, corn sede no MunicIpio de Santa Rita de Caldas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ReuniOes, 18 dejunho de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: A Associação Santarritense de Assistência é entidade civil sem

fins lucrativos. Sua finalidade é assistir as pessoas carentes, sern
discriminaçao religiosa, filosOfica, politica ou racial. Para isso, oferece
programas de assistência a saüde para menores e adolescentes carentes da
cidade.

Em vista do trabaiho beneficente desenvolvido pela entidade, é justa e
oportuna a declaração de sua utilidade püblica.

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

PROJ ETO DE LEI N o 1.840/98
Cria o Programa Mineiro de Apoio a Cultura do Algodào - Pró-Algodão - e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa Mineiro de Apoio a Cultura do Algodão -

Prô-Algodao.
Art. 2° - São objetivos do Programa:
I - incentivar a produção, a industrial ização e a comercialização do algodao

no Estado;
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II - promover o desenvolvimento e a divulgacão de tecnologia aplicável a

cadeia produtiva do algodão;
Ill - estimular a melhoria da qualidade do produto, tendo em vista o aumento

da competitividade do setor;
IV - contribuir para a geracão de empregos e o aumento de renda no meio

rural, observando-se os principios do desenvolvimento sustentável.
Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, na administração e gerência do

Programa:
I - identificar, mediante o zoneamento edafoclimático do Estado e de forma

regionalizada, as areas propicias ao cultivo do algodao;
II - subsidiar o processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no

negôcio algodoeiro, mediante a implantacão de sistema de informacOes de
mercado, integrando órgàos pUblicos, empresas, associacOes e cooperativas
de prod utores;

III - elaborar normas e manter sistema de classificação e padronizacão do
prod uto;

IV - exercer o controle fitossanitário das lavouras e dos materiais de
propagação das plantas, bern como do uso de agrotóxicos;

V - destinar recursos especificos para a pesquisa, a inspeção sanitária, a
assistência técnica e a extensão rural;

VI - prestar assistência técnica aos produtores, sendo esta prioritária e
gratuita para a agricultura familiar;

VII - promover açOes de capacitação profissional de técnicos, agricultores e
trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerencialS e de
comercialização, em particular os voltados para o associativismo e o
cooperativismo;

VIII - criar mecanismos que propiciem tratamento tributário diferenciado ao
algodao produzido e beneficiado no Estado;

IX - criar, nas instituiçOes bancárias oficiais, linhas de crédito especiais para
investimento, custeio e modernização da cotonicultura.

Art. 40 - As acOes governamentais relativas a implementacão do PrO-
Algodão contarão corn a participacão de representantes dos produtores e dos
trabalhadores e de entidades püblicas e privadas ligadas a producão, a
comercializaçao e a industrialização do algodão.

Art. 50 - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias a contar
da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.



Geraido Rezende 	
428

Justificaçao: No dia 1 1/7/98, comemoraram-se quatro anos de implantaçao
do Piano Real. Os beneficios advindos da estabilizaçao da moeda e do
controle da inflação são inegáveis e reconhecidos por toda a sociedade. E do
conhecimento geral que urn dos sustentáculos do real tern sido o que se
convencionou chamar de "âncora verde", Cu seja, a manutenção dos preços
dos produtos agrIcolas, especialmente dos alimentos, em niveis abaixo dos
Indices inflacionárjos.

As conseqüências dessa medida para o setor agricola, conforme
declaracoes do Presidente da Confederaçao Nacional da Agricultura - CNA -,
Antonio Ernesto de Salvo, publicadas no jornal "Estado de Minas" do dia
217/98, na secão de Economia, são urn "verdadeiro desastre". Segundo o lider
agropecuarista, a perda de renda do produto agropecuário, no perlodo de
vigéncia do Piano Real, teria sido superior a 30% e, o que é pior, "sem
perspectivas de reversão de expectativas". Corn relação aos produtores de
algodão, a situação é ainda mais critica.

Ao [ado das questOes de poRtica macroeconOmica que afetaram
negativamente o setor aigodoeiro, como a liberalizaçao das importaçöes (de
produtos de qualidade discutivel) e a valorizaçao da moeda (o que dificulta a
exportacão), problemas conjunturais observados nas üitimas safras, corno
condiçOes ciimáticas adversas - em virtude do "El Niño" - e a ocorrência de
pragas e doenças nas iavouras, provocaram queda acentuada da
produtividade e aumento substancial dos custos de produçao. Tais
circunstáncias tern levado os agricuitores, notadamente os da região de
Centralina, no Triángulo, a uma situação de desespero e desânimo, em face
da impossibilidade de arcar corn os compromissos assurnidos junto as
instituiçOes financeiras para o financiamento da produçao.

Segundo as informaçOes do "Cenário Futuro para a Cadeia do Algodão em
Minas Gerais", publicado em 1995, pela Secretaria de Agricultura, Minas
Gerais é o 30 maior consumidor de algodäo em pluma do Pals, corn urn
parque industrial de 38 empresas têxteis e 50 unidades fabris, que consome,
atualrnente, cerca de 120.000t por ano e ernprega, aproximadamente, 40 mu
trabalhadores (50 vezes o nUmero de empregos diretos gerados pela unidade
da Mercedes Benz em Juiz de Fora). A area piantada corn aigodão, no ano
agrIcola de 1994-95, foi estimada em 70.000ha (já foi de 160.000ha, em
1998), concentrando-se nas regiOes Norte de Minas e no Triângulo, e envolve
cerca de 12 mil familias no processo produtivo. Além da indüstria téxtil, 0
algodão, após o beneficiamento primário, é matéria-prima para a fabricaçao
de estofamentos, filtros, celulose, Oleo (utilizado na alimentação humana e na
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indüstria de cosméticos), racão para animais, entre outros produtos.

O projeto em tela propOe uma açäo coordenada do poder pübiico junto a
uma atividade de suma importäncia para a econornia estadual, cujo alcance
social é inquestionável. 0 apolo estatal a cotonicultura é imprescindivel para
se enfrentar a concorrência desleal corn o produto importado, fortemente
subsidiado nos palses de origem, e a conipeticão corn outros Estados da
Federação, coma Goiás e Mato Grosso, que já irnplantaram programas de
incentivo, inclusive tributários, aos produtores ea indüstria local de algodão.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, de PolItica Agropecuária
e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c a art.
102, do Regirnento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 1.841/98
Altera a Lei n° 10.360, de 28 de dezembro de 1990, que dispOe sobre a

transferéncia para a Arquivo Püblico Mineiro de documentos que menciona e
dá outras providências.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 § 20 do art. 1 1 e o art. 21 da Lei n o 10.360, de 28 de dezembro de

1990, passarn a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 1°- ..................
§ 20 - Fica tambérn transferida para a Arquivo PUblico Mineiro toda a

docurnentacão relativa as atividades de polIcia politica produzida pelos
dernais órgãos de seguranca do Estado.

Art. 20 - A documentação do Departamento de Ordern Politica e Social -
DOPS - e dos demais órgãos transferida para a guarda do Arquivo PUblico
Mineiro, nos terrnos do art. 1 0, flca declarada patrirnOnio histórico estadual.".

Art. 20 - 0 uso indevido das informacOes contidas na documentacão referida
no art. 10 da Lei n° 10.360, de 28 de dezembro de 1990, corn a redacão dada
pelo art. 1 0 desta lei, por quaiquer servidor ou órgão estadual acarretará
sançOes legais de responsabilidade civil, criminal e administrativa.

Art. 30 - Corn issão especial, nomeada pelo Governador do Estado e
composta por membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do
Ministério Püblico, da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - e de
representante de entidade de defesa dos direitos humanos nacionalmente
reconhecida, elaborará as critérios para acesso e divulgação, nos termas da
Iegislaçäo vigente, dos documentos a que se refere a art. 1 0 da Lei no 10.360,
de 28 de dezernbro de 1990, corn a redação dada pelo art. 1 0 desta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 50 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
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Comissão Parlamentar de nquerito para, no Prazo de 90 Dias, Apurar a

Destinaçao dos Arquivos do DOPS
Justificação: A Lei n° 10.360, de 28/12/90, transfere para o Arquivo Püblico

Mineiro apenas Os arquivos do extinto DOPS, embora outros ôrgãos
estaduals também tenham arquivos relativos as atividades de policia politica,
alguns dos quais, segundo apurou a Comissão, são utilizados contra
cidadãos ate os nossos dias.

Entendemos, portanto, ser necessária a existéncia de norma legal que
determine que o Arquivo PUblico Mineiro, entidade legalmente responsável
pela gestao e pela proteçao dos docurnentos püblicos, receba essa
docurnentação, que atende aos objetivos daquele Orgão.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica e de Direitos Humanos
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LE! N O 1.842/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de PatrocInio imOveis que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de

Patrocinlo:
- imOvel situado nas Ruas Pirapetinga e Quintiliano Alves, nesse

municIpio, constante dos lotes n°s 16, 15, 9 e 8, corn area total de 1.200m2
(mil e duzentos metros quadrados), registrado sob o n° 11.889, a fis. 50 do
livro 3R do CartOrio do Registro de lmóveis da Comarca de Patrocinio;

II - imôvel constante dos lotes n°s 7 e 6 do quarteirão 24, na 9a secão,
registrados sob os n°s 12.238 e 12.237, respectivarnente, a fls. 141 do livro
3R do CartOrio do Registro de Imóveis da Comarca de PatrocInio.

Parágrafo Unico - Os irnóveis descritos neste artigo destinam-se ao
funcionarnento de unidade escolar.

Art. 2° - Os imOveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado
se, findo o prazo de 3 (três) anos contados da Javratura da escritura püblica
de doacao, não Ihes tiver sido dada a destinaçao prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Romeu Queiroz
Justificação: Os irnOveis objeto da doação a que se refere este projeto de lei

abrigam a Escola Estadual Cassimiro de Abreu, atendendo a condição de se
instalar ali urn grupo escolar, quando ocorreu sua transferéncia para 0
Estado.
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Em virtude da politica administrativa do Governo de rnunicipalizacão do

ensino, vem o Chefe do Executivo de PatrocInio solicitar a doação dos bens
para que possa melhor administrá-los.

Como vemos, torna-se indispensável a aprovacão desta matéria, para que
a rnunicipalidade possa manter urna politica educacional condizente corn a
época atual e corn as necessidades da populacão.

Pelo exposto, solicito a apoio dos nobres pares nesta Casa a aprovação
desta proposta.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça e de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.843/98
Declara de utilidade püblica a Associaçäo dos Veiculos de Comunicação do

Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba - AVEC -, corn sede na cidade de
Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão dos Velculos de

Cornunicacão do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba - AVEC -, corn sede na
cidade de Uberaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de jutho de 1998.
Anderson Adauto
Justificacao: A Associação dos VeIculos de Comunicação do Triangulo

Mineiro e Alto ParanaIba - AVEC - é urna sociedade civil, sem fins lucrativos,
que tern por objetivo estreitar o relacionamento das empresas de
radiodifusão, de jornalismo, de revistas, de "outdoors" e outras que estejarn
relacionadas corn a veiculação na rnIdia em geral, visando a sustentacão da
liberdade de expressão do pensamento, da inforrnacâo e da propaganda.

A associação desenvolve, ainda, atividades que visarn a garantir o livre
exercIcio da imprensa, da radiodifusão e de outras atividades de
cornunicação social, de modo a resguardar as prerrogativas dos ernpresários
e das ernpresas associadas, enquanto cessionárias de servicos de interesse
püblico.

A entidade está em pleno funcionarnento ha mais de dois anos, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebern remuneração
pelo exercIcio de suas funçôes, conforrne pode ser cornprovado pela
docurnentaçao anexada ao processo.

Como a AVEC preenche as requisitos para a declaração de sua utilidade
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pUblica, solicito aos nobres colegas 0 seu apoio para a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI NO 1.844/98
Declara de utilidade piblica o Centro Social Comunjtárjo das Vilas Reunidas

e Adjacências, corn sede no Municipio de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica o Centro Social Cornunitárjo das

Vilas Reunidas e Adjacéncias, corn sede no MunicIpio de Sabará.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniôes, 25 de junho de 1998.
Dilzon Melo
Justificação: 0 Centro Social Comunitário das Vilas Reunidas e Adjacências

é entidade de direito privado sem fins lucrativos, de duração ilimitada,
organizada exclusivamente para prestação de servços sociais aos
rnoradores.

Funciona regularmente e sua diretoria é composta por pessoas idOneas,
que não recebem nenhuma remuneraçao pelo exercIcio de seus cargos.

Reconhecer a instituiçao corno de utilidade püblica estadual virá
proporcionar-Ihe condiçoes para a dinamizaço de suas atividades e a
concretizacâo de seus objetivos.

Em razäo do exposto, espero contar corn o apolo dos nobres pares para a
aprovacäo deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães 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 1.845/98
Declara de utilidade püblica a Vila OlImpica da U.R.T., corn sede no

Municipio de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Vila Olimpica da U.R.T., corn

sede no MunicIpio de Patos de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniães, 7 de juiho de 1998.
Hely Tarquinio
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Justificacão: A Vila OlImpica da U.R.T. foi constituIda tendo em vista a

promocâo do convIvio entre seus associados e o incentivo a prática de
esportes e de lazer.

No desempenho desse honroso trabalho, organiza diversas atividades,
entre elas reuniöes de cunho social e cultural que atendam a seus objetivos.
Assim, propicia ao indivIduo rneios de efetivar seu desenvolvirnento pessoal e
social.

Além disso, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade püblica, razão por que ficamos na expectativa da acolhida desta
proposiçäo pelos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N O 1.846/98
Declara de utilidade püblica a Unidade Assistencial Nossa Senhora da

Abadia, corn sede no Municiplo de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Unidade Assistencial Nossa

Senhora da Abadia, corn sede no Municipio de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das ReuniOes, 7 de julho de 1998.
Miguel Martini
Justificaçâo: Fundada em 1987, em Uberlândia, a Unidade Assistencial

Nossa Senhora da Abadia desenvolve as atividades previstas em seu
estatuto, a saber, aquelas que objetivam o exercicio da verdadeira caridade,
traduzida na promocão das pessoas abandonadas, atendendo-se a suas
necessidades materiais e oferecendo-se-Ihes também o conforto espiritual e
moral.

Assim, a referida instituiçào trabalha corn a finalidade de atender aos que
näo tern recursos para continuarem seus tratamentos em casa.

Além de desenvolver importantes iniciativas em prol do bem-estar social,
ela é regida por estatuto próprio, funciona ha mais de dois anos, e sua
diretoria e composta de pessoas idôneas, não remuneradas pelo trabaiho que
executam, conforme atesta o Promotor de Justiça - Curador de Fundaçöes do
Ministério PUbico do Estado.

Depreende-se do que fol dito que a entidade está apta, sob todos os
aspectos, a receber o pretendido tItulo declaratório.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.657/98, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado

apelo ao Presidente do Banco do Brasil corn vistas ao atendimento das
propostas dos plantadores de algodäo do Municlpio de Centralina e região.

N° 2.658/98, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja forrnulado
apelo ao Ministro da Fazenda corn vistas ao atendimento das propostas dos
plantadores de algodao do Municlpio de Centralina e região. (- Distribuidos a
Comissão de PoIltica Agropecuária.)

N° 2.659/98, do Deputado AmbrOsio Pinto, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulaçoes corn o Café Paihares, de Belo
Horizonte, por seus 50 anos de existência. (- A Comissão de Educação.)

- São tambérn encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Irani
Barbosa e outros, Tarcislo Henriques, Alberto Pinto Coelho e Marcos Helênio
(3).

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes da Comissäo do

Trabaiho e dos Deputados José Militão, Tarcislo Henriques (2), Sebastião
Navarro Vieira e Hely Tarqumnio.

Oradores I nscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Adeirno Carneiro Leão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sra. Presidente, Srs. Deputados,

inicialmente, quero dizer que o Sr. Governador do Estado de Minas Gerais é
sempre bem-vindo a esta Assembléia. Lamento, porém, que ele tenha vindo
tao poucas vezes a Assembléla para debater as relaçoes de poder entre 0
Executivo e o Legislativo e que ele tenha vindo, neste momento, mais como
candidato do que como Governador do Estado. Entendo que o Governador do
Estado deve estar permanentemente em contato corn o Poder Legislativo,
visando a construção das polIticas püblicas mais relevantes para 0 nosso
Pals e para a nossa gente. Lamento, também, que ele não tenha trazido nada
de novo como candidato ao Governo de Minas Gerais. Eu gostaria que, na
realidade, ele cumprisse o que tern dito nas propagandas e realizasse as
acöes executivas da maneira mais transparente possivel.

Assim, gostaria de perguntar ao Presidente desta Assembléia sobre 0
requerimento que fiz ha algurn tempo - portanto, o tempo está vencido - para
que o Governo do Estado de Minas Gerais prestasse informaçoes sobre 0
perfil da dIvida do Estado.

o Governador tern dito que a maior responsabilidade sobre essa dIvida é de
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Governos passados. No entanto, nào nos informou qual o perfil dessa divida,
como ela fol constituida, quais os juros pagos, como ficou acumulada ao
longo do tempo. Se o Governador realmente tern compromisso corn a
democracia e tern respeito por esta Assernbléia Legislativa, gostaria que esse
requerimento nos fosse respondido.

Quero também deixar registrado urn documento que recebi do SIND-UTE,
em razäo de vârias discussôes que fizemos corn essa entidade. Nós
solicitamos que o SIND-UTE nos fornecesse inforrnacöes sobre a situaçào da
educação no Estado de Minas Gerais, considerando, principalmente, a
grande propaganda do Governo, através da televisão e do radio, mostrando
extraordinárias açöes no setor.

Em resposta a essa propaganda e a situação atual dos professores do
Estado de Minas Gerais, o SIND-UTE encarninhou ao meu gabinete a
seguinte docurnento: (- Lê:)

"SIND-UTE - Sindicato Unico dos Trabaihadores em Educacão de MG.
Belo Horizonte, 29 de junho de 1998.
Ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Adelmo Carneiro Leäo
Prezado senhor:
Corn os nossos cumprimentos, atendendo a sugestão de sua assessora

Regina, virnos por meio desta informar a V. Exa. a situacão vivida por
mithares de trabaihadores em educação da rede estadual de ensino de Minas
Gerais. Solicitamos que essa situaçao seja levada ao conhecimento dos
membros da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
expectativa de sensibilizá-los para o drama vivido por rnilhares de famIlias,
incluindo nesse rol não so as farnIlias dos trabaihadores em educação rnas
também as farnIlias dos alunos das escolas estaduais.

Alérn disso, solicitarnos especial empenho da bancada de oposição ao
Governo Estadual nessas denüncias, pois temos a conviccão de que a
educação será o ponto forte da propaganda eleitoral do Governo. Tendo
conhecirnento de que é uma situação que vern sendo levada ao ptblico de
forma enganosa, através de propagandas nos mais diversos meios de
comunicação, consideramos que a populacão tern o direito de conhecer as
fatos verdadeiros.

Sern nos estender em consideraçöes sobre os antecedentes históricos do
tratarnento dirigido pelos Governos Estaduais a educação, varnos nos ater
aos recentes acontecirnentos.

A categoria, que tambérn, historicamente, percebe uma baixa rernuneração,
obteve seu ültirno reajuste salarial em 1996. Desde então, dada a defasagern
salarial, tern tentado negociar corn o Governo Estadual urn reajuste, sem, no
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entanto, obter resposta positiva. Por ocasião da greve dos policiais milita,-es
em 1997, houve a concessäo de urn abono de R$45,00, estendido a todo o
funcionalisnio, sendo o ünico ganho salarial ate o momento, desde o Uitinio
reajuste, em 1996. Apesar de a categoria estar corn o saiário congelado, a
Secretaria de Administraçao tern divulgado, através de correspondêncja
dirigida aos servidores pLblicos, indices de reajustes concedidos durante a
atual gestao bern acima dos verdadeiros Indices, o que sO tern aumentado a
indignaçao do funcionaiisn,o.

Convivernos também, ha vários anos, corn o problerna do atraso no
pagamento, traduzido na forma de uma "escala de pagarnento", que impôe
perdas a todos Os funcionários pUb!icos estaduais.

Recentemente, a categoria vive também o drama de nâo receber a
remuneracao referente a vantagens obtidas corn a progressao na carreira
(biênios, qüinquênjos, etc.), sob a a!egação do Governo de que não ha
recursos para se efetuar o pagarnento. Contudo, ternos recebido várias
denUncias de que Deputados Estaduais candidatos a reeieiçao estäo
intervindo junto a Secretaria de Administraçao e obtendo a iiberaçao dessas
verbas retidas para aiguns trabalhadores, o que configura USC eleitoral dessasituaçao.

Consciente da orientaçao neoliberal que tern norteado o Governo Estadual,
a categoria vive as incertezas quanto ao futuro de sua situaçäo funcional,
ternerosa de que conquistas obtidas em lutas travadas ha décadas sejam
sumariamente eiiminadas. Estamos, ha aigum tempo, tentando negociar urn
piano de carreira para a categoria, sern, no entanto, ocorrerem avanços,
mantendo uma situaçao em que conquistas como biênios e qüinqüênios
continuarn figurando apenas como acordo de greve, sern urn piano de carreira
que assegure a permanéncia dos direitos adquiridos, hoje ameacados.

Perdura no Estado a situaçao funcionai dos designados, a qual se configura
como urn contrato de trabaiho precário, pelo qual o trabaihador não tern nern
os direitos do estatutário nem os do celetista, sendo obrigado a entrar corn
processo judicial para obter a aposentadoria, urn direito básico. Cerca de
metade da categoria e constituida por trabaihadores e trabaihadoras aviltados
por essa situação, que ocorre porque o Governo näo realiza concursos e
sequer nomeia os aprovados em concurso já realizado para Professor P1. 0
quadro rnais dramático atinge principalmente a parcela mais mal-remunerada
e sofrida da categoria: Os auxiliares de serviço.

Inscriçoes para concurso foram abertas durante a gestão do Sr. Walfrido
dos Mares Guia como Secretário da Educação. Porém, o concurso não fol
realizado, sob a aiegaçao de que candidatos corn quaiifIcaçao superior a

437
exigida (conclusão da antiga 4a série primária) estavam se candidatando
apenas para ingressar no quadro de efetivos do Estado.

Normatizando a educacão através de resolucOes, ignorando e
desrespeitandO o Poder Legislativo, na qualidade de ôrgão que elabora e
aprova as leis, o Governo do Estado exerce seu autoritarismo a seu be!-
prazer, sern se preocupar corn os direitos dos trabaihadores e também corn a
qualidade da educacão, a qual tanto alardeia em suas propagandas. Tanto e
que suas resoluçöes, nos ültimos dois anos, tern determinado o corte de
funcionários em todos os niveis, provocando demissOes e atingindo os
trabaihadores que permanecem, por responsabilidade do Governo Estadual,
nessa condição trabaihista indigna de 'designado'. Alérn disso, as demissöes
tern provocado, progressivamente, o aumento do nümero de aiunos por sala
de aula, sobrecarregando os profissionais e prejudicando o aprendizado.

Nos Ultimos dois anos, a categoria assiste, perplexa, as reforrnas
educacionais, possibilitadas corn o advento da nova LDB e da lei que criou o
Fundo de Manutencão do Ensino Fundamental e Valorizaçao do Magistério,
sern que ocorra qualquer discussão entre a Secretaria da Educacão e Os
trabaihadores, configurando urna situacão de rolo compressor.
MunicipalizaçOes, nucleacôes, projetos Acertando o Passo, PROCAP,
PROMEDIO e, agora, Caminhando para a Cidadania, que impOem novas
exigências para os trabaihadores, corn resultados duvidosos para a qualidade
da educação.

Como exemplo, podemos citar o PROCAP, Programa de Capacitacâo de
Professores. Ele tern sido usado pela Secretaria da Educacão, por intermédio
de algumas Diretoras, Inspetoras e Superintendentes de Ensino, para
pressionar a categoria a adesão, por melo de insinuacOes de que o PROCAP
será pre-requisito para contratação (designaçâo). isso acontece sem que
Sejam estabelecidas ciaramente as regras para tab contratacâo, praticamente
forçando os trabaihadores a aderirem aos cursos, ministrados em horas livres
dos trabaihadores, apOs terem exercido sua penosa jornada de trabaiho, as
vezes dupla e ate mesmo tripla.

Outro programa, Acertando o Passo, submete os alunos fora da faixa
regular ao ensino supletivo, mesmo que estes prefiram frequentar Os cursos
regulares. Urn direito consagrado pela prOpria Constituiçao está sendo
desrespeitado pebo Governo do Estado, que se preocupa mais corn nümeros
de aprovaçao do que corn a verdadeira qualidade do ensino ofertado. Além
disso, o governo mantém os trabalhadores que aderiram a este projeto corno
se tivessem aberto mao de seus direitos, pressionando-os a não participarem
das assembléias e paralisacOes convocadas pebo SIND-UTE.
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Outros problemas graves tern atingido a categoria. E alta a incidéncia de

doencas profissionais, corno as Lesöes por Esforços Repetitivos (LER), entre
outras, provocando sérios danos a saüde e a vida profissional dos servidores.
Agravando o quadro, percebemos que o atendimento a saüde do servidor
püblico, através do IPSEMG, fica mais precário a cada dia, apesar das altas
contribuiçöes dos trabalhadores daquele Instituto. Outra questão grave é o
aumento da violência nas escolas, fruto de vários problemas sociais e
educacionais. Consideramos, inclusive, que pode haver uma relaçâo entre a
forma de implantaçâo do projeto Acertando o Passo e o aumento das
ocorrências de fatos violentos nas escolas, pois houve uma alteracao na
clientela atendida nas unidades de ensino, devido ao projeto, que contratou
profissionais inexperientes, em sua maioria designados, sem uma preparaçâo
especifica para esse tipo de trabalho. Ressaltamos que nao somos contra a
idéia essencial do projeto, que não somos contra a id6ia inicial do projeto, a
qual seria, em uma teitura superficial, aumentar o acesso de jovens e adultos
a escolarização. Fazendo uma análise mais profunda, que nos leva a não
concordar corn a forma de sua implantaçao, conclulmos que o objetivo da
Secretaria da Educação acaba sendo o de reduzir as turmas de ensino
regular corn alunos fora da idade considerada regular, limitando também o
tempo de permanência desse pibfico na escola e o seu acesso ao conteüdo
integral de aprendizagem. Seja qual for a causa do aurnento da violência,
diante dos fatos, não vemos, por parte das autoridades governamentais,
nenhuma discussão e nem iniciativas para garantir a segurança dos
trabalhadores e alunos nas escolas.

Sobrevivendo corn baixos salários, vendo a cada dia sua profissão ser
exaltada como a solução dos problemas nacionais, sem, no entanto, receber
tratamento profissional digno por parte dos governos, presenciando o uso da
educacao como plataforma polItica, sem a correspondente valorizaçâo, a
categoria dos trabalhadores em educaçao, apôs sucessivas tentativas de
negociação corn o Governo do Estado e a Secretaria da Educaçâo, tendo
recebido apenas respostas evasivas, decidiu entrar em greve a partir do dia
18 de agosto. Uma decisão dificil, pois em nenhum rnomento a categoria
pretende se furtar ao cumprimento da carga horária que é direito dos alunos e
das alunas. No entanto, foi a ünica forma encontrada para tentar ver suas
reivindicaçães atendidas.

Assim, esperamos contar corn o apoio de V. Exas.," - e isso é dirigido a
todos os parlamentares - "na tentativa de abrir urn canal de negociação corn 0
Governo do Estado, para atingirmos urna solução a contento.

Atenciosamente,
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SINDU-UTE."
Muito obrigado, Sr. Presidente.
0 Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminhei a

Presidência urn requerimento solicitando a instalacäo de urna CPI, embora
estejamoS no inicio de urn recesso parlarnentar, para apurar a venda de
medicamentos falsos no Estado de Minas Gerais, tanto na rede hospitalar
p(iblica quanto na privada, e a sua cornercializacão em farmácias,
supermercados e tudo o mais.

Sr. Presidente, é inadmissIvel que urn pals como o Brasil não tenha
fiscalização sobre medicarnentos, e eu digo por quê. Urn pacote de café
vendido no superrnercado tern o selo de qualidade da ABIC, que é a
Associação Brasileira dos Produtores de Café; urn baide de plástico tern de
ter a aprovacão do INMETRO; ern rnatadouro püblico ou privado, em qualquer
lugar deste Pals, tern de haver urn fiscal sanitário federal para fiscalizar 0

abate nas suas nstalaçöes; mas, nesse rnesrno Pals, onde o cidadão rnata
uma lagartixa e vai para a cadeia, são aplicados medicamentos falsos nos
hospitals püblicos e nos hospitals privados - pior ainda que se aplicarern
rnedicamentos falsos, as vezes nem são aplicados os rnedicarnentos que
constam no relatório que é enviado ao SUS para faturarnento. E por isso que
estamos encarninhando a Presidência solicitação de instalaçäo de CPI para
investigarmos o procedimento. Por que é que 1550 passa? Como é que isso
entra no nosso Estado, se ternos uma rede de fiscais da Secretaria da
Fazenda? Como é que isso passa na farrnácia, se as secretarias rnunicipais
de saUde e todas as Prefeituras estão estruturadas para fiscalizar? Como é
que Os órgãos ligados a indistria deste Pals, as secretarias de indüstria e
comércio e o Ministério da Indüstria e Comércio, não tern sequer urn fiscal
dentro dos laboratórios para ver quando urn anticoncepcional fabricado Unica
e exclusivamente de farinha e distribuido, como aconteceu recentemente em
todo o território nacional? A populacão continua a rnercê da falta de
fiscalização e da falta de seriedade do poder püblico neste Pals; portanto, Sr.
Presidente, e urna ernergencia e é mais que urgente que se instate a CPI e se
apurem, realmente, as responsabilidades neste Pals. Concedo aparte ao
Deputado Raul Lima Neto.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - 0 crime que estamos
presenciando e que, se ficar impune, certamente nos cobrirá de vergonha,
porque ja foi exposto a todo o mundo, é urn dos rnais hediondos. Irnaginem
bern, laboratOrio fazendo remédio de farinha, e as farrnácias e Os hospitais
vendendo e aplicando esses remédios ate em crianças.

Ern certa época ha muitos anos, ouvia falar da charnada mafia dos
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laboratórios. Nunca investiguei isso, mas, nessa época - eu estava ainda
fazendo a Faculdade de Teologia -, as pessoas diziam que as laboratOrios, no
Brasil, faturavarn alto, alto demais e que tinham chegado a formar urn cartel
mafioso, no qual muitas autoridades estavam, de certa forma, envolvidas.
Ora, se não tiverrnos uma apuração e uma puniçäo exemplar, ficarernos
cobertos de vergonha, porque isso é uma falta de vergonha extrema, é uma
falta de responsabilidade e de justiça permitir que, em pleno sec. XX, corn a
comunicação moderna coma está, as IaboratOrios, no Brasil, continuem
fazendo o que estäo fazendo. V. Exa. está de parabéns pelo assunto que
abordou.

O Deputado Irani Barbosa* - E, mais ainda, Sr. Presidente, não poderiamos
deixar de levantar aqui, também, a falta de fiscalização par parte do Ministéria
PUblico, principalmente no que diz respeito ao consumidor, porque ouvimos
falar que a justiça não tern competéncia para isso.

Vamos dizer que a justiça não tern competência para isso? Tern, sim. Par
que ela está multando as politicos que entregaram cartão de visita, que
disseram que são candidatos a Deputado ou qualquer coisa assim, e não tern
fiscais para fiscalizar laboratórios? Par que isso? Par que as laboratórios são
acobertados pe!a midia? Porque tern publicidade em radio, televisão e
jornais?

Sr. Presidente, temos que tirar a mascara deste Pals e saber se ternos
realmente urn Poder Judiciário, se temos uma policia e se temos uma
fiscalizaçao, porque a cidadão está a mercé da prôpria sorte. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordern do Dia)

ja Fase
Abertura de lnscriçoes

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia
passa 6 2a Parte da reunião, corn a 1a Ease da Ordem do Dia,
cornpreendendo as comunicaçôes da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçOes para 0
Grande Expediente da prôxima reunião.

ACORDO DE LIDERANAS
Os Deputados que representam a totalidade dos rnembros do Colégio de

LIderes, nos terrnos do § 4 1 do art. 73 do Regirnento Interno, acordarn que 0
Projeto de Lei n o 1.790/98 seja apreciado nos dois turnos de tram itação, sern
que se observe o intersticio a que se refere a art. 178 do Diploma Regimental.

DEC ISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia acolhe o Acordo e deterrnina a seu cumprirnento.
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Sala das Reuniöes, 8 de julho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

ACORDO DE LIDERANAS
Os Deputados que representarn a totalidade dos membros do Colégia de

Lideres, nos termos do § 4 1 do art. 73 do Regirnento Interno, acordam que a
Projeto de Lei n° 1.757/98 seja apreciado nos dois turnos de tramitação, sern
que se observe o intersticio a que se refere a art. 178 do Diploma Regimental.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência acolhe a Acordo e determina o seu curnprimento.
Sala das ReuniOes, 8 dejulho de 1998.
Rorneu Queiroz, Presidente.

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

Emitir Parecer sabre a Prapasta de Emenda a Constituicão n° 57/98, de
autoria do Deputado Toninho Zeitune e outros, que altera a inciso VI do art.
31 da Constituição do Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Arnaldo Penna;
suplente - Deputado Wanderley Avila; pelo PFL: efetivo - Deputado Wilson
Pires; suplente - Deputado Sebastiâo Costa; pelo PT: efetivo - Deputada
Geralda Nascimento; suplente - Deputado Anivaldo Coelho; pelo PPB: efetivo
- Deputada Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo PTB:
efetivo - Deputado Paulo Schettino; suplente - Deputado Olinto Godinho.
Designo. A Area de Apoio as Cornissöes.

Leitura de Cornunicacôes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão do Trabaiho - aprovação, na
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.737/98, do Deputado Ambrosia
Pinto, 1.765/98, do Deputado Ivair Nogueira, e 1.769 e 1.771/98, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimenta do Deputado TarcIsia Henriques, em que

solicita seja o Projeto de Lei n o 1.121/97 encaminhado a comissão seguinte a
que foi distribuldo, uma vez que a Comissão de Justica perdeu prazo para
emitir parecer. A Presidéncia defere a requerirnenta, de conforrnidade corn a
inciso VII do art. 232, c/c a art. 140, do Regirnento Interno.

Requerirnento do Deputado Irani Barbosa e outros, em que solicitam, nos
termos do art. 112 do Regirnento Interno, seja constituida Cornissão
Parlarnentar de Inquérito para, no prazo de 120 dias, apurar a entrada de
medicamentos falsos nas redes hospitalares püblica e privada, bern coma a
comercialização dos rnesmos no Estado.
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A Presidência defere o requerimento, de conformidade corn o inciso XXV do
art. 232 do Regimento Interno.

Discussão e Votaçao de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussáo e votação, sendo aprovados, cada

urn por sua vez, os Pareceres de Redaçao Final do Projeto de Resoluçao no
1.649/98, da Mesa da Assembléia, que modifica a Resoluçäo n o 5.176, que
contém o Regimento Interno da Assembléia (- A promulgacào.); e dos
Projetos de Lei n

o
s 1.715/98, do Governador do Estado, que cria a Agência

Estadual de Regulação de Serviços Ptiblicos de Minas Gerais - ARSEMG -;
1.385/97, do Deputado Ajalmar Silva, que autoriza o Poder Executivo a fazer
a doacäo ou a reversão dos imóveis que menciona; 1.397/97, da CPI do
Sisterna Penitenciário, que transforma a Secretaria de Estado da Justiça em
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Hurnanos; 201/95, da Deputada
Elbe Brandão, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de
Palma; 6/95, do Deputado Marcos Helénio, que cria o Fundo Estadual de
Proteçâo e Defesa do Consumidor e dá outras providencias; 1.613/98, do
Deputado Gilmar Machado, que torna obrigatoria a instalação de dispositivos
de segurança nas agéncias e nos postos de serviços das instituiçöes
bancárias e financeiras; 1.555/97, do Governador do Estado, que autoriza
alienaçao de irnóvel de propriedade da RURALMINAS; 1.758/98, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a reverter o imOvel
que especifica a Marina Machado Real; 1.595/98, do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Machado imOvel que
menciona; 1.662/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Tiros o irnOvel que menciona;
1.744/98, do Governador do Estado, que autoriza o Estado a contratar
operação de crédito corn o BNDES para os fins que menciona; 1.667/98, da
Comissão de Direitos Hurnanos, que concede indenização as vitirnas do
desabamento do pavilhâo da Gameleira; 1.745/98, do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar irnOvel a APAE de Jequeri; e 1.763/98,
do Governador do Estado, que altera a Lei n o 11.398, de 6/1/94, que criou o
Fundo Prô-Fioresta, e dá outras providências. (- A sancao.)

Votaçao de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que

solicita seja enviado ofIcio ao Sr. Vitor Manuel Domingues da Costa,
Presidente da Celulose Nipo-Brasilejra S.A. - CENIBRA -, pedindo que se
ernpenhe na criação de reservas particulares do patrirnOnio natural nas areas
devidas de propriedade da empresa, de forma a propiciar o aurnento no
repasse do ICMS para os municIpios abrangidos pela empresa. Em votação,
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o requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita audiência da
Comissão de Defesa do Consumidor para se emitir parecer sobre o Projeto
de Lei no 1.810/98, do Governador do Estado, que altera anexo da Lei no
12.425, de 27/12/96. Em votação, o requerirnento. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita audiência da
Comissão de Defesa do Consumidor para emitir parecer sobre o Projeto de
Lei 

no 1.813/98, do Deputado José Militão, que dispöe sobre a cobrança de
emolumentos das entidades de assisténcia social. Em votacão, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam perrnanecarn como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita audiência da
Comissão de Direitos Humanos para emitir parecer sobre o Projeto de Lei no
1.811/98, do Governador do Estado, que cria o plantäo interinstitucional
previsto no art. 88, inciso V, do Estatuto da Crianca e do Adolescente, e dá
outras providências. Em votacão, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ia Fase, a Presidéncia

passa a 21 Fase da Ordern do Dia, corn a discussão e a votacão da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião Os

Projetos de Lei n
os 1.423, 1.479 e 1.527/97, 1.597 e 1.700/98, 6 e 201/95,

1.555, 1.595, 1.613, 1.662, 1.667, 1.744, 1.745, 1.758 e 1.763/98, bern como
o Projeto de Resolução n o 1.649/98, tendo em vista a sua apreciacão na
reunião extraordinária realizada hoje pela manhã.

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

em que solicita a inversäo da pauta da reunião, de modo que o Veto Parcial a
Proposicão de Lei no 13.758 seja apreciado em ültimo lugar entre as matérias
em fase de votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que 0

aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Vern a Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres, em que solicita a

inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei n o 1.746/98 seja
apreciado em penültimo lugar entre as matérias em fase de votação. Em
votação, o requerimento. Os Deptuados que o aprovam permanecarn coma
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se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência verffica, de piano, a
inexistência de "quorum" para a votação das propostas de ernenda a
Constituiçao e passa a apreciação das matérias seguintes.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.790/98, do Tribunal de Contas,
que dispae sobre a revisão dos pianos de carreira para os servidores do
Tribunal de Contas e dá outras providências. A Comissäo de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que
apresenta. A Cornissâo de Administraçâo Pübiica opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissäo de Justiça. A
Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovaçäo do projeto na
forma do Substitutivo n o 1, da Comissâo de Justiça, corn a Emenda no 1, que
apresenta. Em votaçao, o Substitutivo n o 1, salvo emenda. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votaçâo, a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. 0 Projeto de Lei n o 1.790/98 fica, portanto,
aprovado, em 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1, corn a Ernenda n o 1. A
Comissão de Administraçao Püblica.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.120/97, do Deputado Gilmar
Machado, que dispöe sobre a renegociaçâo da divida dos municipios corn 0
IPSEMG. A Comissâo de Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 10 turno, corn a Emenda n o 1, que apresenta.
Em votaçao, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovarn permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovada. 0 Projeto de Lei n o 1.120/97 está, portanto,
aprovado, em 20 turno, na forma do vencido em 10 turno, corn a Emenda no 1.
A Comissäo de Redaçäo.

Votação, em turno ünico, do Projeto de Lei no 1.746/98, do Governador do
Estado, que estabelece as diretrizes para os Orcamentos Fiscal e de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para 0
exercIcio de 1999. A Comissâo de Fiscalizaçao Financeira opina pela
aprovaçäo do projeto corn as Emendas n o

s 5, 15, 16, 18 e 19; corn as
subemendas que receberarn o n o 1 as Emendas n

o
s 4, 13 e 14; pela rejeiço

das Emendas n
o
s 1 a 3, 6 a 9, 11, 12 e 17 e pela prejudicialidade da Emenda

no 10.
Vern a Mesa requerirnento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando

a votação destacada das Emendas n o
s 6 e 12 ao Projeto de Lei no 1.746/98.

A Presidência defere o requerimento em conformidade corn o inciso XVII do
art. 232 do Regimento lnterno.
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Em votaçäO, a projeto, salvo emenda e destaques. Os Deputados que o

aprovam permaflecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n

os 5, 15, 16, 18 e 19 e as Subemendas que receberam o no i

as Emendas n
os 4, 13 e 14. Os Deputados que as aprovam permanecam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Corn a aprovacão das referidas
subemendaS, ficam prejudicadas as Emendas n

os 4, 10, 11, 13, 14 e 17. Em

votacão, as Emendas n
os 1 a 3 e 7 a 9, que receberam parecer pela rejeicão.

Os Deputados que as aprovam perrnanecam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas. Em votaçâo, a Emenda n o 6, destacada, que recebeu parecer

pela rejeicão.
0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputada Maria Olivia, senhores e senhoras presentes, quero charnar a
atençâo para a Emenda no 6, que se refere a questao das verbas de
subvencäo social aqui distribuidas, na Assembléia Legislativa, de maneira
individualizada pelos Deputados. Já tivemos a oportunidade de realizar vários
embates a respeito dessa questâo. Estamos convencidos de que, além de ser
inconstitucional e ilegal, a utilizacão desses recursos fere o princIpio da
transparéncia e, fundamentalmente, da impessoalidade, o art. 37 da
Constituiçäo e o proprio princIpio da razoabilidade. Tam bern essa distribuicão
é ilegal, considerando que temos uma estrutura, urn arcabouco legal do
Estado de Minas Gerais, que define a politica de assistência social. Além
disso, essa forma de distribuicão das verbas de subvenção social
compromete a ação da Assernbléia Legislativa e a enfraquece, apesar de,
paradoxalmente, fortalecer a açâo individualizada dos parlamentareS. Todas
as acöes irregulares e as diversas formas de irregularidade praticadas por
parlamentar ou pelas instituicöes afetam a Assembiéia como urn todo. Ha
pouco tempo estávamos dizendo que qualquer ação negativa realizada no
interior deste parlamento, por parte dos Deputados ou por rneio das
inStituiçães ligadas a eles, afetam o parlamento como urn todo. Ontern a
tentativa de praticar urna irregularidade, ou seja, uma fraude na votaçâo do
veto, foi uma questão que comprometeu a Assembléia Legislativa. As açöes
de distribuiçâo dos recursos de subvencão social, praticadas dessa forma,
também comprometem a Assembléia Legislativa.

Isso não significa que tenhamos de nos colocar contra essas verbas de
subvençao social para a assistência social. EntendemOS que, neste Estado
tao empobrecido, corn tantos desempregadoS, corn portadores de deficiênciaS
sem uma politica dirigida para a sua inteira assistêflCia, corn crianças
abandonadas e idosos muitas vezes desamparadoS e corn salários
Insuficientes, a assisténcia social torna-se uma poiItica obrigatôria, necessária
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e prioritária do Estado. As subvençoes sociais constituern condição "sine qua
non" para garantir o processo de assisténcia social. No entanto, ela näo deve
ser feita pelas nossas mãos individualmente. Podemos prestar a assistência
social de forma coletiva, definindo Os recursos no orçamento e destinando-os
para onde devem ficar e para onde podem ser controlados, ou seja, para o
Fundo de Assistência Social, para o Fundo da Criança e do Adolescente e
para o Fundo de Saüde. La os conselhos poderão controlá-los mais
diretamente, e a prOpria sociedade, representada pelos conseihos, poderá
controlar diretamente esses recursos, para que eles possam ser bern
utilizados.

Em urn determinado momento Os parlamentares argumentaram que não
deveria haver votação este ano, porque as verbas já estavam destinadas
para a Assembléia Legislativa. Agora e o momento oportuno para dizermos
qua! deve ser a polItica de assistência social neste Estado e para
defendermos uma politica de assistência social correta, transparente e
objetiva, não a construçao de clientes e não a relação de clientelismo e de
assistencialismo corn o povo e Os cidadäos, mas observando a lOgica da
promoçâo da cidadania. Este e o mornento oportuno, Srs. Deputados, Sr.
Presidente. Por isso venho aqui defender esta idéia, para que este
parlamento vote integralmente a favor de que os recursos de subvenção
social sejam destinados para o Fundo Estadual de Assisténcia Social, para,
então, cumprirem a polItica estadual de assistência social.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, parece que é fácil abordar e

debater esse assunto. No entanto, entendernos que essa matéria é mais
extensa e demandaria urn tempo maior para que pudéssernos, na verdade,
chegar a uma conclusào sobre se compensa ou não a distribuiço da
subvenção social por indicaçao dos companheiros nobres Deputados. Esta
emenda do nobre companheiro propôe que toda subvenção social seja
enviada ao Fundo Estadual e deste, para as Prefeituras, para as associaçôes
ou para as comunidades necessitadas, de acordo corn as indicaçoes, também
dos Deputados Estaduais, por via do orçamento ou de outra forma de se
atenderem as necessidades básicas do nosso povo sofrido e carente de
assisténcia social.

No decorrer da semana anterior, tivemos a volta da instalaçao da CPI da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, em que se pretendia, se pretendeu e
ainda se pretende apurar as distribuiçoes das subvençôes sociais pelos
Deputados a entidades desta Capital. Percebe-se que, no espirito daqueles
que estâo inquirindo, ha, especialmente, a vontade de se chegar ao fim, pela
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suspeita que já se tornou para eles mais que suspeita, pelo que se ye pelas
afirmativas, de que a subvenção social está sendo malversada pelos
companheiros Deputados e pelas associacöes.

o assunto é sério. Nás mesmos indicarnos uma subvenção a uma entidade.
Passarnos a esta Casa, a Câmara e a todos os Srs. que quiserarn - e que
quiserern - urn dosslé corn todas as subvençöes, as indicaçöes e as
associaçöes, desde o primeiro dia em que chegarnos aqui, para que se apure.
Urna associação do Cafezal foi inquirida pelo fato de ter repassado uns
cobertores a outras associaçöes de Pintópolis, que fica numa região rnuito
seca, no norte de Minas, na regiäo do Urucuia, onde esse Deputado näo é
votado e nern será, pelo fato de que Ia já ha urn candidato, de Montalvânia.

Mas o fato e que esse moço é honesto. Ele repassou os cobertores e
recebeu o recibo das associaçöes pelos donativos. Ele sabe onde e a quern
foram entregues os cobertores. No entanto, a suspeiçäo permanece. Embora
a CPI tenha sido cassada, entendemos que, em nivel de apuracäo municipal,
a Câmara, evidentemente, teria prerrogativas e poderes para apurar os fatos
relacionados as associaçöes de sua cidade. Näo queremos entrar no mérito
do Poder Judiciário. Entretanto, enquanto näo se tern urn controle sobre esse
Fundo Estadual Social, temos de tornar cuidado para que não venhamos a
incorrer na mesma forma de antigamente - pelo menos, ela não era tao
suspeita como agora.

Mas esse Fundo terrnina sendo controlado pelo Estado e pelo Executivo,
sendo totalrnente usado eleitoralmente em contrapartida ao apoio aos
projetos do Executivo e, entre esses, a indicaçâo de verbas para as suas
cidades, para seus redutos ou lugares dos quais ele conhece as
necessidades. Vão voltar a UDN e o PSD, de antigarnente. Assim, Sr.
Presidente, o assunto é grave e dernanda uma reflexão, pelo que esse
Deputado e da opinião de que devemos prorrogar a votação dessa emenda,
desse projeto, para que possamos discutir mais, urna vez que 0 assunto é
urgente, e nos será cobrado mais tarde pela sociedade. Muito obrigado.

o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Em votaçao, a Emenda n° 6.
Os Deputados que a aprovam perrnanecarn corno se encontrarn. (- Pausa.)
Rejeitada. Ern votacäo, a Emenda n° 12, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Corn a palavra, para encaminhar a favor, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
continuar insistindo: a Casa urn dia muda ou o povo muda esta Casa. A
questäo da subvençäo social já foi largamente discutida. Larnentavelrnente,
rnais urna vez, a maioria dos Deputados insiste em manter Os recursos aqui
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na Assembléja numa forma de apequenar esta Casa. Eu quis destacar
também a Emenda n.° 12, que se refere a destinacao dos recursos para a
saUde. Está tramitando no Congresso Nacional a Proposta de Emenda a
Constituicão n.° 169, que determina que os recursos para a saüde sejam
destinados por todos os niveis de Governo, no valor de 10% das receitas dos
Governos Federal, Estaduais e Municipais, além dos 30% dos recursos de
seguridade social. Qualquer que seja o prOximo Governo, a expectativa é de
que seja o nosso Governo gerenciado pelo competente e exemplar politico de
Minas Gerais, ex-Prefe,to de Belo Horizonte, nosso valoroso companhejro
Patrus Ananias, o que ate dispensaria apresentarmos e votarmos aqui Os
10%, porque isso já faz parte da nossa proposta, do nosso projeto, do nosso
programa de Governo. No nosso Governo, a partir de janeiro do prOximo ano,
o empenho e o compromsso são destinar e aplicar 10% das receitas do
Estado em saüde. Queremos que os Deputados aprovem desde já, na Lei de
Diretrizes Orcarnentarias, a proposicão para que 0 Estado de Minas Gerais
gaste 10% dos seus recursos prOprios na aplicaçao das atividades dos
programas e nos projetos das polIticas de saüde. NOs todos estamos
acompanhando a grave situaçäo da saüde no Estado de Minas Gerais e a ma
administraçao dos recursos, mas ha insuficiência deles para que as politicas
de saUde sejam bern implementadas. Precisamos de recursos para garantir
as açöes de saUde pUblica, de medicina preventiva, de saneamento básico.
Precisamos de recursos de saüde para cuidar dos nossos doentes.
Precisamos de recursos para a saUde, para garantir melhor estrutura
funcional para a saüde, e precisamos de recursos, fundamental mente, para
valorjzar os trabalhadores da saUde. Lamentavelmente, muitas das açöes em
saUde não podem ser implernentadas, porque o Estado não tern recursos
humanos suficientes disponIvejs para dar atenção a saUde.

Nesse sentido é flecessárjo que Minas Gerais demonstre para o próximo
Governo a necessjdade de, no mInimo, gastar 10% dos recursos deste
Estado corn a saUde.

Venho aqul, então, insistir corn todos Os Deputados e todas asrepresentacoes rninejras, para garantirmos, na Lei de Diretrizes
Orcamentarias, a aprovaçao dessa Emenda n o 12, assegurancio 10% dos
recursos orcamentarjos do Estado para a saUde. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Em votacao, a Emenda n o 12. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Rejeitada. 0 Projeto de
Lei no 1.746/98 está, portanto, aprovado em turno ünico, corn as Emendas n°s
5, 15, 16, 18 e 19 e as subemendas que receberam o n o 1 as Emendas n°s 4,13 e 14. A Cornissäo de Redação.
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Declaração de Voto

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, tenho a declarar que, uma vez
que não podemos prorrogar a votacão da primeira emenda, votei
favoravelmente, porque fui convencido pelo companheiro Adelmo Carneiro
Leão, tanto corn relaçao a primeira quanto ültirna emenda. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de pIano, que nao ha "quorum"
para votacão, rnas que o ha para discussäo das demais matérias da pauta.

Discussão, em 2 1 turno, do Projeto de Lei n o 1.461/97, do Deputado Arnaldo
Penna, que dispöe sobre a emissäo de cédula de identidade para menores de
21 anos. A Comissão de Administracão PUblica opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos, encerra-se a
discussão.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.757/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade do
Estado. A Cornissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovacão do
projeto. Em discussão. Não ha oradores inscritos.

- Vern 6 Mesa:
EMENDA N O 1 AO PROJ ETO DE LEI N O 1.757/98

Suprima-se do art. 10 o inciso IV.
Justificacäo: 0 imôvel mencionado no inciso IV do art. 10 atende aos

interesses do Estado, pois nele funciona a Associação Profissionalizante do
Menor - ASSPROM. Essa Associação desenvolve urn importante trabaiho na
forrnação dos jovens. Dessa maneira, não ha justificativa plausIvel para se
aienar tal imOvel.

Sala das Reuniöes, 8 de juiho de 1998.
Antonio Julio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi

apresentada ao projeto emenda do Deputado AntOnio Julio, que recebeu o no
1. Nos termos do § 40 do art. 189 do Regirnento Interno, a ernenda vai ser
submetida a votacão independentemente de parecer.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n o 889/96, do Deputado Leonidio
Bouças, que suprime dispositivos da Lei n o 12.032, de 22/12/95. A Comissão
de Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovacão do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

3a Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a

inexisténcia de "quorum" para votaçâo das demais matérias, a Presidência
passa a 3a Parte da reunião, destinada a leitura de comunicacOes e aos
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Leitura de Comunicacoes
- A seguir, a Presidéncia dá ciência ao Plenário das comunicacoes

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Hely TarquInio - falecimento do
ex-Deputado José Maria Vaz Borges, em Patos de Minas; Sebastiào Navarro
Vieira - falecimento do Sr. Paulo Valerèano, em Conceicâo da Aparecida;
TarcIsio Henriques - falecimento do Sr. NIlton Guanabaro Rossi, em
Cataguases; TarcIsio Henriques - falecimento do Sr. Olavo Martins Rocha,
em Cataguases; e José Miiitão - falecirnento do Sr. Arthur Mallo Brandâo,
nesta Capital (- Ciente. Oficie-se.).

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

oradores inscritos, a Presidéncia encerra a reunião e convoca Os Deputados
para a reunião extraordinárja de logo mais, as 20 horas, nos termos do edital
de convocacão, e para a reuniâo de debates do dia 3/8/98, as 20 horas.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAcA0 DE PROPOSIcOES
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.546/97

Comissão de Redaçao
0 Projeto de Lei n o 1.546/97, do Governador do Estado, que dispae sobre 0

Sistema Estadual de Finanças e a estrutura orgânica da Secretaria de Estado
da Fazenda e dá outras providéncias, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
Iegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do 

§ 1° do art.268 do Regirnento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçao final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N O 1.546/97

Dispöe sobre o Sistema Estadual de Finanças e a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providéncias.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CapItulo I

Do Sisterna Estadual de Finanças
Art. 10 - 

0 Sistema Estaduaf de Finanças tern por finalidade gerir as
finanças püblicas e integrá-las na estrategia global da politica de
desenvojvimento econôrnico e social do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - 0 Sisterna Estadual de Finanças compreende 3 (três) areas de

451
atividades-fins:

I - gestâo e administraçâo do sistema tributário estadual e controle da
efetivacão da receita tributária;

- gestão e administração financeira, contabilidade pUblica e auditoria
operacional da administração pUblica estadual;

III - estImulo ao desenvolvirnento econâmico e social e participaçâo na
gestao da presenca do Estado na economia.

Art. 30 - 0 Sistema Estadual de Financas tern por objetivos:
I - nas areas de tributacão e administracào tributária:
a) planejar e subsidiar a formulação da polItica tributària do Estado;
b) elaborar e assegurar a correta interpretação, aplicação e

desenvolvimento da legislacâo tributária;
c) desenvolver a consciência sobre o significado social do tributo;
d) acompanhar, apurar, analisar e controlar a arrecadacäo tributária;
e) assegurar a compatibilidade entre a receita efetiva e a real capacidade

contributiva da economia do Estado;
f) controlar as atividades econOmicas, na forma da legislacão tributária e

fiscal;
g) formalizar o crédito tributário e propor queixa-crime nos delitos contra a

ordern tributária;
h) exercer o controle do crédito tributário e os procedimentos relacionados a

sua liquidaçäo;
i) representar e defender o Estado, administrativa e judicialmente, em

processo de natureza tributária;
j) apurar, inscrever, controlar e cobrar a divida ativa de natureza tributária;
I) articular, corn o Ministério PUblico Estadual e outros órgãos da

administraçâo püblica estadual, a representacao para o procedimento criminal
cabivel nos delitos contra a Fazenda püblica;

II - nas areas de administracão financeira, contabilidade e auditoria
opera ciona I:

a) prover os recursos financeiros necessários a efetivação da estrutura de
prestação de serviços püblicos e a implantacao de polIticas püblicas;

b) exercer o controle da dIvida püblica estadual;
c) exercer o controle do gasto p(iblico, corn a finalidade de subsidiar a

reformulaçao e o ajustarnento das politicas sob a responsabilidade do
Sistema Estadual de Planejamento;

d) organizar e manter sistema de registros de atos e fatos da gestao
püblica, corn a finalidade de assegurar a padronizaçâo, a tempestividade e a
integridade das informaçöes;
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e) responsabilizar--se pelas atividades de contabilidade e adrninistracao

financeira e de auditoria operacional do Estado;
iii - na area de estimulo ao desenvoivirnento econômico e social e de

participação na gestho da presença do Estado na economia:
a) colaborar na fixaçao de diretrizes gerais para o desenvolvimento

socioeconômico do Estado;
b) promover acöes que assegurern a presença, acionária ou não, do Estado

em iniciativas econOmicas que pretenda estimular;
c) defender, na sua area de competência, os interesses econômicos do

Estado no âmbito da Federaçao, particularrnente os que afetam o
desempenho de sua receita;

d) participar da formulaçâo de poiltica econômica, financeira e tributária
sintonizada corn a polItica de desenvoivirnento econôrnico e social do Estado;

e) elaborar estudos, anáiises e projetos econôrnicos e financeiros que
visem a dar suporte as decisOes da Secretaria de Estado da Fazenda, no
âmbito de sua competência.

Capitulo Ii
Da Composiçao do Sisterna Estadual de Finanças

Art. 4° - 0 Sistema Estadual de Finanças tern a seguinte cornposiçào:
I- órgão central: Secretaria de Estado da Fazenda;
Ii - Orgäo subordinado: Conselho de Contribuintes do Estado de Minas

Gerais;
Ill - entidades vinculadas:
a) Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE -;
b) Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, em

processo de Iiquidaço extrajudicial;
c) Caixa de Arnortizaçao da DIvida PUblica - CADIVE -;
d) Distribuidora de TItulos e Valores Mobiliários Minas Gerais S.A. -

DIM INAS -;
e) Minas Gerais Participaçoes S.A. - MGI.

Capitulo III
Da Finalidade e das Competências da Secretaria de Estado da Fazenda

Art. 51 - A Secretaria de Estado da Fazenda tern por finalidade subsidiar a
formulaçao da politica financeira, tributária e fiscal e responsabilizar-se per
sua implernentaçao, bern corno pelo provimento, pelo controle e pela
administraçao dos recursos financeiros necessários a consecução dos
objetivos da adrninistraçao pUblica estadual.

Art. 60 - Compete a Secretaria de Estado da Fazenda:
I - fornecer ao Governador do Estado as informaçOes e os instrumentos
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necessários a formulação e a avaliaçao de sua polItica econôrnica, tributária,
fiscal e financeira;

II - atuar, em articulacao corn a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenacão Geral, na elaboraçao de diretrizes e na definicão de objetivos
concernentes a polItica estadual de desenvolvimento e a efetivaçäo dos
pianos a ela relatives;

Ill - subsidiar a formulaçao, promover e executar as polIticas tributária,
fiscal, financeira, de crédito, de financiamento e de investirnento a cargo do
Estado;

IV - conduzir, promover, examinar, autorizar e negociar a contratacão de
empréstirnos, financiarnentos ou outras obrigacöes contraldas por órgaos ou
entidades da adrninistração pUblica estadual, relativas a programas e projetos
previamente aprovados, bern corno estabelecer norrnas para concessäo de
fiança, aval ou outra forma de garantia oferecida pelo Tesouro Estadual;

V - adrninistrar a divida püblica estadual;
VI - coordenar e executar a politica de crédito püblico do Estado;
VII - centralizar e promover a guarda dos valores rnobiliários;
VIII - realizar auditoria operacional nos Orgãos e nas entidades da

administraçâo pUblica estadual, em fundos especials de cujos recursos
participe o Estado e em qualquer entidade em que este tenha participaçäo
acionária dir-eta ou indireta;

IX - orientar, supervisionar e fiscalizar as atividades de contabilidade e
administracäo financeira do Estado;

X - elaborar baiancetes mensais e, anualmente, o balance geral do Estado,
par-a ser submetido a apreciação da Assembléia Legislativa, em curnprirnento
a dispositivo constitucional;

X! - promover articulaçôes corn Orgãos e entidades da adrninistracao
pUblica ou privada, federal, estadual e municipal, e corn organizacöes e
instituiçães nacionais e estrangeiras, em assuntos de interesse das finanças
püblicas do Estado;

XII - adrninistrar o Sistema Tributário Estaduat, procedendo a formalização,
ao controle e a cobrança, inclusive executiva, de créditos tributários e da
divida ativa de natureza tributária, bern como a representação 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 arrecadação do Estado, par-a
prover os recursos necessaries a manutenção das funçOes governarnentais e
ao financiamento de politicas pübiicas;



rj 47
454

XV - exercer orientaçao, apuracâo e correção disciplinar sobre servidores e
zelar pelas unidades administratjvas e patrimoniais, no ârnbito da Secretaria
de Estado da Fazenda;

XVI - manter programas, projetos e atividades de desenvolviniento e
aperfeicoarnento permanente do pessoal fazendário, indispensáveis ao
cumpriniento de seus objetivos;

XVII - exercer outras atividades correlatas que Ihe forern delegadas.
CapItulo IV

Da Estrutura Orgânica
Art. 7° - A Secretaria de Estado da Fazenda tern a seguinte estrutura

orgânica:
I - Gabinete;
II - Assessona Econôrnica;
III - Auditoria Operacional Setorial;
IV - Assessoria de Pianejamento e 000rdenaç5o:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalizaçao e Inforrnaçao;
c) Centro de Projetos Especiais;
V - Superintendéncia de Informátjca:
a) Centro de Apoio a Sistemas;
b) Centro de Pesquisa e Prospecçao Tecnolagica;
c) Centro de Sistemas de Usuários;
VI - Superintendéncia de Recursos Hurnanos:
a) Diretoria de Acompanhamento e Avaliaçao de Pessoal;
b) Diretona de Desenvolvjmento de Recursos Hurnanos;
c) Diretoria de Administraçao de Pessoal;
VII - Superintendência Administrativa:
a) Diretoria de Serviços;
b) Diretoria de Material e PatrimOnio;
c) Diretoria de Documentaçao e Arquivo;
d) Diretora de Administraçâo da Rede FIsica;
VIII - Superintendência de Finanças:
a) Diretoria de Administraçao Financeira Setorial;
b) Diretoria de Contabilidade Setorial;
IX - Superintencjêncja de Legisiaçao e Tributaçao:
a) Centro de PcI Itica Tributarja;
b) Diretoria de Orientaçào e Educaçao Tributária;
c) Diretoria de Legislaçao Tributária;
X - Superintendéncia da Receita Estadual:
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a) Diretoria de Fiscalização;
b) Diretoria de Controle Adrn inistrativo-Tributãrio;
C) Diretoria de I nformaçöes Econômico-Fiscais;
XI - Superintendência do Crédito Tributário:
a) Diretoria de Saneamento do Crédito Tributário;
b) Diretoria de Administracão das Càrnaras 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) Adrninistraçao Fazendária: Posto de Fiscalizacâo;
b) Divisão de Fiscalização e Tributacão;
c) Divisão Administrativa e Contábil;
d) Divisão Regional do Crédito Tributário;
XIV - Superintendéncia Regional Metropolitana:
a) Diretoria Regional de Fiscalizaçäo e Tributaçäo:
1 - Divisäo de Planejamento e Avaliaçao da Atividade Fiscal;
2 - Divisão de Programacão e Execu(;ao de Acöes Fiscais Regionais;
3 - Divisão de Atividades Tributárias;
b) Divisão Administrativa e Contábil;
c) Divisão Regional do Crédito Tributário;
d) Adrninistraçäo Fazendária dos Postos Fiscais: Posto Fiscal;
e) Adrninistraçâo Fazendária;
f) Diretoria Fazendária da Capital:
1 - Administracão Fazendária de Tributacâo;
2 - Adrninistracâo Fazendária de Arrecadacào;
3 - Administração Fazendária Fiscal;
4 - Administracão Fazendária da Circulaçâo de Mercadorias e Servi(;os de

Transporte;
XV - Superintendéncia Central de Adrninistracão Financeira:
a) Diretoria de Operacöes Financeiras:
1 - Centro de Relacöes Bancárias e Instituiçoes Financeiras;
2 - Centro de Execucäo e Acompanharnento Financeiro;
b) Diretoria de Crédito Püblico:
1 - Centro de Contratos e Controle de Crédito;
2 - Centro de Execu(;ão de Crédito Püblico;
c) Diretoria de Programacão Financeira;
d) Assessoria de Estudos e Análises Econômicas;
XVI - Superintendéncia Central de Auditoria Operacional:
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a) Centro de Desenvolvimento e Pesquisa Operacional;
b) Diretoria de Auditoria;
XVII - Superintendência Central de Contadoria Geral:
a) Diretoria de Norrnatizaçao e Controle;
b) Diretoria de Análise e Pesquisa;
c) Diretoria de Acompanhamento Operacional.
§ 10 - A coordenaçào, a supervisão e o acompanhamento gerencial das

unidades administrativas defnidas nos incisos IX a XIV serão exercidos pelo
Secretário Adju nto de Ad ministração Tributária.

§ 20 - A coordenaçâo, a supervisao e o acompanhamento gerencial das
unidades administrativas definidas nos incisos XV a XVII serão exercidos pelo
Secretário Adjunto de Administraçao Financeira e Controle Operacional.

§ 31 - As funçöes da Secretaria-Geral do Conseiho de Contribuintes do
Estado de Minas Gerais serão de responsabilidade da Superintendéncia do
Crédito Tributário.

Art. 80 - As competéncias das unidades administrativas criadas ou
transformadas por esta lei serão estabelecidas em decreto.

Art. 91 - A denominaçao, a Iocalizaçao e a abrangéncia das unidades
descentralizadas, previstas nos incisos XII, "a", e XIII do art. 7 0 desta lei,
serão estabelecidas em decreto.

Cap itulo V
Dos Cargos

Art. 10 - Fica criado 1 (urn) cargo de Secretário Adjunto de Est2do, na
Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 11 - Fica transformado 1 (urn) cargo de Diretor I, código MG-06,
sImbolo DR-06, em 1 (urn) cargo de Auditor Setoriaf, código MG-45, simbolo
US-45, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda,
a que se refere o Anexo I-T do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994
- Cargos Comissionados -' observado o disposto no art. 2 1 do Decreto n°
37.711, de 29 de dezembro de 1995.

Parágrafo ünico - Fica inclulda no Grupo de Direçâo Superior, constante no
anexo do Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995, a classe de cargo
de Auditor Setorial, simbolo US-45, código MG-45.

Art. 12 - Ficarn criados no Anexo I, a que se refere o art. 12 da Lei n° 6.762,
de 23 de dezembro de 1975, no Grupo de Direçâo Superior, 2 (dois) cargos
de Diretor II, cOdigo DS-3, sImbolo F-9, grau A; 3 (trés) cargos de Diretor I,
cOdigo DS-2, simbolo F-8, grau B, e 2 (dois) cargos de Diretor Regional,
codigo DS-4, simbolo F-8, grau A, todos de recrutamento limitado.

Parágrafo ünico - Os cargos de Diretor Regional serão lotados na
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Superintendéncia Regional Metropolitana.

Art. 13 - 0 cargo de Diretor II, código DS-3, simbolo F-9, grau A, de que
trata o art. 10 da Lei Delegada n 0 14, de 28 de agosto de 1985, constante no
Anexo I, a que se refere o art. 12 da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de
1975, passa a ser de recrutamento limitado.

Art. 14 - Ficam transformados 3 (trés) cargos de Chefe de Posto de
Fiscalização, côdigo CH-1, simbolo F-6, grau A, em 3 (trés) cargos de
Inspetor Regional, código EX-3, simbolo F-6, grau A, do Grupo de Execucão,
de recrutamento limitado, constantes no Anexo I - Quadro EspecIfico de
Provimento em Comissão, a que se refere o art. 12 da Lei n° 6.762, de 23 de
dezembro de 1975.

Art. 15 - Ficam extintos os seguintes cargos constantes no Anexo I - Quadro
Especifico de Provimento em Comissão, a que se refere o art. 12 da Lei n°
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, cOdigo 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 F-4,
grau C;

II - no Grupo de Chefia, 2 (dois) cargos de Chefe de Divisão, codigo CH-3,
simbolo F-7, grau A, e 2 (dois) cargos de Chefe de Administracao Fazendária
- AF/11, código CH-2, sirnbolo F-6, grau B.

Parágrafo ünico - Os cargos de Supervisor Fazendário de que trata o inciso
I deste artigo serão extintos corn a vacância, após identificacäo pela
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administracao.

Art. 16 - Ficarn criados no Anexo I - Quadro EspecIfico de Provimento em
Comissâo, a que se refere o art. 12 da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de
1975, no Grupo de Execucäo, 23 (vinte e trés) cargos de Coordenador de
Fiscalização, código EX-18, sImbolo F-6, grau B; 13 (treze) cargos de Chefe
de Divisâo I, cOdigo EX-19, sImbolo F-7, grau B, e, no Grupo de
Assessoramento, 5 (cinco) cargos de Assessor de Orientaçâo Tributária,
cOdigo AS-5, sImbolo F-5, grau B, todos de recrutamento lirnitado.

Art. 17 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Fazenda, a que se refere o Anexo I-T do Decreto n° 36.033, de 14
de setembro de 1994 - Cargos Comissionados -, observado o disposto no art.
21 do Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995, 1 (urn) cargo de Diretor
II, codigo MG-05, simbolo DR-05, e 4 (quatro) cargos de Diretor I, código MG-
06, simbolo DR-06, de recrutamento arnplo.

Art. 18 - 0 § 21 do art. 20 da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975,
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corn a seguinte redaçao, retroagindo seus efeitos a 1 0 de janeiro de 1996:"Art. 20 - 	 .................
§ 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as condicöes, os

critérios, as formas e os limites para atribuiçâo e pagamento da gratificaçao
de que trata o § 1, cujo valor mensal näo poderá ultrapassar 4 (quatro) vezes
o valor do major vencimento calculado na forma prevista no art. 18 desta lei.".

Art. 19 - Fica incluido no art. 50 da Lei no 6.762, de 23 de dezembro de
1975, o seguinte parágrafo ünico:

"Art. 5°- .........................................................................
Parágrafo Unico - Ao servidor no regime de que trata este artigo é vedado o

exercicio de qualquer outra atividade remunerada, exceto a de magisterio,
desde que não haja prejuIzo ao desempenho das atribuiçôes de seu cargo.".

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Fazenda deverá promover anualmente,
no rnês de janeiro, levantarnento do quantitativo de cargos preenchidos e de
cargos vagos das classes de Fiscal de Tributos Estaduals e Agente Fiscal de
Tributos Estaduais, a fim de avaliar a necessidade da realizaçao de concurso
pUblico para provimento de cargos.

Parágrafo Unico - 0 Poder Executive, promoverá concurso püblico pare
provimento de cargos das classes de Fiscal de Tributos Estaduais e Agente
Fiscal de Tributos Estaduais senipre que o quantitativo de cargos vagos
apurado na forma deste artigo for superior a 5% (cinco por cento) do total de
cargos previstos para as respectivas classes.

Art. 21 - As atividades gerenciais da Secretaria de Estado da Fazenda
organizar-se-o sob a forma de Comitês Gerenciais e Comités Setoriais, cuja
composição e funcionarnento seräo regulamentados por lei.

CapItulo VI
Disposicães Finais

Art. 22 - 0 Poder Executivo, mediante decreto, disporá sobre a
circunscriçao das unidades administrativas regionais da Secretaria de Estado
da Fazenda.

Art. 23 - 0 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -' entidade
vinculada a Secretarja de Estado da Fazenda, passa a vincular-se a
Secretaria de Estado do Planejamer,to e Coordenaçao Geral.

Art. 24 - 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 Comunicacao Social.

Art. 25 - Fica extinto o Conseiho de Politica Financejra.
Art. 26 - Para atender as despesas decorrentes da execucao desta lei, fica
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O Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R$559.170,00
(quinhentOS e cinqüenta e nove mil cento e setenta reais).

Art. 27 - As funçöes setoriais e seccionais corn denominacâo de Auditoria
ou de Controle Interno, constantes na estrutura orgânica dos Orgãos e das
entidades da adrninistraçào estadual, subordinam-se tecnicamente a
Superintendéncia Central de Auditoria Operacional da Secretaria de Estado
da Fazenda.

Art. 28 - Aos funcionários mencionados no art. 13 da Lei no 8.798, de 30 de
abril de 1985, aposentados após a vigência da Lei n o 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, aplica-se o disposto no art. 4 0 da Lei no 10.276, de 19 de
setembro de 1990.

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sue publicacäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala des Comissöes, 2 de julho de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - AIlton Vilela, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.595/98
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei no 1.595/98, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Municipio de Machado o imOvel que menciona, 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 Regimento Interno.

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

PROJ ETO DE LE! N O 1.595/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Machado o imOvel que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Floe o Poder Executivo autorizado a doer ao Municipio de Machado

o imôvel constituldo de terreno corn area de 13.612m 2 (treze mil seiscentos e
doze metros quadrados) e benfeitoria nele edificada, situado na area rural
desse municIpio, no luger denominado Cadois, registrado sob o n o 5.146, a
fis. 196 do livro 3H, no CartOrio de Registro de lmóveis da Comarca de
Machado.

Parágrafo ünico - 0 irnOvel descrito neste artigo destine-se a implantacâo
de servicos pUblicos do municIpio.

Art. 20 - 0 imOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado Se,
findo o prazo de 5(cinco) anos contados da lavratura da escritura püblica de
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 8 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDA(;A0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.613/98
Comissäo de Redação

0 Projeto de Lei no 1.613/98, do Deputado Gilmar Machado, que torna
obrigatOria a instalaçao de dispositivos de segurança nas agências e nos
postos de serviços das instituicöes bancárias e financeiras, foi aprovado no 2°
turno, corn as Emendas nos 1 a 4.

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 proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.613/98
Torna obrigatOria a instalaçao de dispositivos de segurança nas agendas e

nos postos de serviços das instituicöes bancárias e financeiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficam as instituiçOes bancárias e financeiras obrigadas a insta!ar

dispositivos de segurança em suas agendas e postos de serviços situados no
Estado.

Art. 21 - Sem prejuIzo de outros equiparnentos, cada unidade de
atendimento das instituiçôes de que trata o art. 10 desta lei deverá dispor de:

I - porta eletrOnica de segurança, giratOria e individual izada, em todos Os
acessos destinados ao pUblico, provida de:

a) detector de metais;
b) travamento e retorno automático;
c) abertura ou janela para depOsito do metal detectado;
II - vidros laminados e resistentes ao impacto de projéteis de armas de fogo

de grosso calibre, nas portas de entrada, nas janelas e nas fachadas frontais;
III - circuito interno de televisão.
Art. 30 - E vedado ao trabalhador incumbido da segurança o exercIcio de

qualquer outra atividade no interior da agéncia.
Parágrafo ünico - 0 trabalhador de que trata eSte artigo deverá usar colete

a prova de bala nIvel 03, fornecido pela instituiçao bancária ou financeira.
Art. 4° - Para se adaptarem as exigências desta lei, as instituiçöes

bancárias e financeiras disporão de 180 (cento e oitenta) dias contados da
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data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 8 de juiho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AlIton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.662/98
Comissão de Redacão

0 Projeto de Lei n o 1.662/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Tiros o imOvel que
especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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 proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.662/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Tiros o imOvel que

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

terreno corn area de 7.200m 2 (sete mil e duzentos metros quadrados),
remanescente de imóvel de sua propriedade, corn area total de 14.400m2
(quatorze mil e quatrocentos metros quadrados), situado nesse municipio, na
Avenida José Bontempo, esquina corn as Ruas Padre José Coelho e Antonio
Pessoa, registrado sob o n o 10.741,a fis. 50 do Iivro 3-H, no Cartôrio de
Registro de ImOveis da Comarca de Tiros.

Parágrafo Unico - 0 imôvel descrito no 'caput" deste artigo destina-se a
construçâo de ginásio poliesportivo.

Art. 21 - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimOnio do Estado se,
findo o prazo de 3 (trés) anos contados da Iavratura da escritura püblica de
doaçao, näo Ihe tiver sido dada a destinacâo prevista no parágrafo ünico do
artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 8 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AlIton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.667/98
Comissão de Redaçâo

Retatôrio
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0 Projeto de Lei n° 1.667/98, da Comissão de Direitos Hurnanos, que

concede indenizaçao as vItimas do desabamento do pavilhão da Gameleira,
ocorrido em 4/2/71, fol aprovado no 2° turno, corn a Emenda n° 1 ao vencido
no 11 turno.

Vern agora a projeto a esta Cornissâo, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do §1° do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N O 1.667/98
Concede indenizaçâo as vItimas do desabamento do pavilhão da

Gameleira, ocorrido em 4 de fevereiro de 1971.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Estado pagará indenizaçao as vItimas do desabamento do

pavilhão da Gameleira, ocorrido em 4 de fevereiro de 1971, no Bairro
Gameleira, em Belo Horizonte, observados Os seguintes lirnites:

- de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reals), em casos
de lesão corporal de natureza grave ou permanente;

II - de R$15.000,00 (quinze mil reais), em caso de morte.
Parágrafo Unico - A indenizaçäo a que se refere este artigo será paga se

requerida pela vItima, por procurador legalmente constituldo para esse fim ou
por sucessor legal, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados
da data fixada na regulamentacao desta tel.

Art. 20 - Para custeio das despesas decorrentes da aplicaçao desta lei, a
Estado incluirá dotaçäo especIfica na lei orcamentária do exercicio
subsequente ao de sua aprovaçäo.

Art. 30 - Fica o Estado autorizado a renunciar ao beneficio legal da
prescriçao em eventuais litIgios relativos ao desabamento do pavilhão da
Gameleira.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicaçao.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 60 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 8 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.715/98
Corn issão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.715/98, do Governador do Estado, que cria a Agenda
Estadual de Regulaçao de Serviços PUblicos de Minas Gerais - ARSEMG -,
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dispãe sobre seu funcionamento e sua estrutura e dá outras providências, foi
aprovado no 21 turno, corn as Emendas n°s 1 a 5 ao vencido no 1 1 turno.

Vern agora a projeto a esta Comissãa, 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.

Esta Comissão propöe seja acrescentado ao projeto a art. 36, que
determina a inclusão da Taxa de Fiscalização como inciso V do art. 4° da Lei
n° 6.763, de 26/12/75. 0 referido art. 4 0 relaciona as taxas de competéncia do
Estado, constituindo, par essa razäo, no entender desta Comissão, a lugar
tecnicarnente adequado para a instituição de qualquer taxa dessa natureza.
Ressaltamos, porém, que ficam mantidos as dispositivos relativos a Taxa de
Fiscalizaçäa acrescidas a citada Lei n° 6.763 pelo art. 37 do projeta.

Assirn sendo, opinamas par se dar a propasição a seguinte redaçãa final,
que está de acordo corn o aprovada.

PROJETO DE LEI N O 1.715/98
Cria a Agencia Estadual de Regulacâo de Servicos PUblicos de Minas

Gerais - ARSEMG -, dispöe sabre seu funcionamento e estrutura e dá autras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo I

Da Constituicão
Art. 1 1 - Fica criada a Agência Estadual de Regulacãa de Servicos Püblicos

de Minas Gerais - ARSEMG -, entidade vinculada a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenaçâo Geral, de natureza autárquica, dotada de
autonomia administrativa e financeira, corn sede e foro na Capital e jurisdiçâo
em todo o territória do Estado.

Parágrafo ünico - A sigla ARSEMG e as termos autarquia e Agencia
equivalem, nesta lei, a denominacâo legal Agencia Estadual de Regulacao de
Serviços PUblicos de Minas Gerais.

Capitulo II
Das Finalidades e das Atribuiçöes

Secâo I
Das Finalidades

Art. 20 - A ARSEMG tern par finalidade regular e fiscalizar o usa ou a
exploraçâo par terceiras, corn finalidade lucrativa, de bens pertencentes ao
Estado, assim camo a prestação, em regime de concessão ou permissao,
precedidos ou não da execução de obra pUblica, dos seguintes serviços
püblicos:

- construçao, pavirnentação, restauracão, conservaçâo e ampliaçäo de
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rodovia e de obra rodoviária;
II - construção, recuperação, conservação e ampiiaçào de terminal de meio

de transporte de pessoas e bens;
III - produçào, transporte e distribuiçao de gas canalizado;
IV - transporte coletivo rodovârio intermunicipal;
V - inspecao de segurança nos veIculos licenciados ou registrados pelo

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG -;
VI - servico cuja reguiação, controle ou fiscalização tenha sido atribulda ao

Estado, em virtude de convênio corn a Unio ou corn municIpio.
Art. 30 - A regulaçao e a fiscaiização, pela ARSEMG, dos servicos püblicos

concedidos ou permitidos tern Os seguintes objetivos:
- garantir o cumprimento das exigências de regutaridade, continuidade,

eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestaço dos
servicos;

II - estimuiar a competitividade e a realizaçao de investimentos, de modo a
garantir, em médio e longo prazos, meihoria do atendimento as necessidades
da populaçâo;

III - garantir a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos,
mediante fixaçao, acompanhamento, controle, revisão ou reajuste dos
sistemas tarifários;

IV - assegurar a observância das normas legais e contratuais, 0
atendimento do interesse pübiico e o respeito aos direitos dos usuários;

V - propiciar, mediante o estImuio a composiçâo voluntária, a rápida solução
dos conflitos entre o poder concedente e os concessionârios, permissionários,
cessionários e autorizados e destes entre Si ou corn os usuários e
consumidores.

Art. 4° - No desenvoivirnento de suas atividades, a Agenda observará Os
princIpioS da iegaiidade, da moralidade, da igualdade, da impessoalidade, da
finalidade, da razoabiiidade, da proporcionalidade, da publicidade e da
ceieridade.

Secâo Ii
Das Atribuiçoes

Art. 51 - Compete a ARSEMG:
- cooperar corn os demais órgãos e entidades da administraçâo pübiica

direta e indireta na irnpiementaçao da polItica estadual de prestaçäo de
serviços pübUcos por deiegaçâo;

Ii - propor ao Governador do Estado, por intermédio da Secretaria de
Estado do Pianejamento e Coordenaçâo Geral - SEPLAN-MG - , piano de
metas para a deiegaçao de serviços pübiicos estaduais;
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iii - expedir normas sobre a prestaçâo de serviços püblicos estaduais por

deiegaçâo;
IV - expedir normas sobre a utiiização de bens pübiicos, por terceiros, corn

finalidade iucrativa;
V - disciplinar o cumprimento das obrigaçöes de universalizaçäo e de

continuidade dos servicos püblicos atribuIdos aos concessionários e aos
perrnissionários;

VI - fixar critérios, normas, diretrizes, recomendacöes, procedimentos
comerciais, econôrnico-financeiros e técnicos para a realizaçäo de iicitaçâo
destinada a outorga de concessâo ou perrnissäo;

Vii - estabelecer, corn vistas a preservar a cornpetitividade de mercado,
iimites, restricöes ou coridiçoes, aplicáveis a empresas, grupos empresarials
e acionistas, reiativas a obtençâo e a transferência de concessöes,
permissöes, cessöes e autorizaçöes, bern como autorizar a subconcessâo;

VIII - instruir os concessionários, permissionarios, cessionários, autorizados
e usuários ou consurnidores sobre as suas obrigaçöes contratuais e
reguiarnentares;

IX - fiscalizar a prestacao dos serviços bern como o uso e a expioracão de
bens páblicos por terceiros, corn finalidade iucrativa;

X - requisitar inforrnaçao de Orgão, autoridade ou entidade püblica,
guardando o sigiio legal, quando for o caso, bern como determinar as
diiigências que se façam necessarias ao exercIcio de suas funcães;

Xi - acompanhar e controlar as tarifas dos serviços püblicos concedidos ou
permitidos e decidir sobre Os pedidos de revisâo ou reajuste;

Xii - estabelecer mecanisrno para garantir a pubiicidade das tarifas dos
serviços pübiicos concedidos ou permitidos;

XIII- expedir resolucao e instrucao visando a prevenir infraçoes e conflitos
de interesses;

XIV - compor adrninistrativarnente conflitos de interesses decorrentes da
concessão ou da perrnissâo de servicos pübiicos bern corno da concessäo,
da permissão, da cessão ou da autorização do uso ou da expioração de bens
pübiicos;

XV - reprimir violacão aos direitos dos usuários e orientá-ios sobre seus
direitos e deveres;

XVI - apurar infraçOes ao disposto nos contratos de concessão ou
permissâo e nos atos de cessâo ou autorização e apiicar as penalidades
previstas nesta lei;

XVII - ordenar providéncia corn vistas a cessação de infração ou de
descurnprirnento de obrigação estipulada em contrato e fixar prazo para seu
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cumprimento;

XVIII - recornendar ao Governador do Estado que proceda a intervençâo
em concessionárta ou em permissionária, a fim de garantir a continuidade e a
regularidade dos serviços;

XIX - recomendar ao Governador do Estado que proceda a extinçâo de
concessão, permissâo, cessâo ou autorizaçâo a que se refere esta lei,
quando o interesse püblico o exigir;

X)( - requisitar dos órgäos do Poder Executivo as providéncias necessáras
ao cumprimento desta lei;

XXI - firmar contrato ou convênio corn Orgão ou entidade pUblica nacional e
submeter previamente a apreciação do Governador do Estado, por interrnédio
da SEPLAN-MG, os atos a serem celebrados corn organismo estrangeiro ou
internacional;

XXII - firrnar convenio corn ôrgâo ou entidade da Uniâo ou de rnunicipio do
Estado, corn o objetivo de assumir a reguiação, o controle ou a fiscalizaçào
da prestação de serviço püblico constitucionalmente atribuldo a União ou ao
municipio;

XXIII - aprovar, previarnente a sua publicação e assinatura, os editais de
Iicitaçao e os contratos de concessäo ou perrnissâo, zelando para que neles
constern referência expressa aos dispositivos legais aplicáveis e definiçäo das
obrigaçoes dos concessionários ou permissionários perante os usuários ou
consumidores, a cornunidade e o poder püblico;

XXIV - contratar, observada a Iegislaçao aplicável, serviços técnicos
especialjzados, neles incluIdas a perIcia e a auditoria, aprovando, em cada
caso, a rernuneração e as demais despesas;

X)(V - decidir sobre a ceiebraçâo, a alteraçao e a prorrogação dos contratos
da Agenda, bern corno sobre a nomeação, a exoneração e a demissão de
servidores;

XXVI - adquirir, alienar e administrar seus bens;
XXVII - elaborar e encaminhar a SEPLAN-MG proposta de orçamento;
X)(VilI - autorizar a cisão, a fusão e a transferéncia e alteraçao de controle

acionário de concessionár!a ou perrnissionária, bern como aprovar a
transferéncia de concessão e permissão.

Parágrafo ünico - A competência normativa a que se referern os incisos Ill e
IV será exercida de acordo corn o disposto em decreto, de modo a evitar a
superposiçâo de atribuiçoes no ârnbito da administraçao püblica estadual.

Capitulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 6°- A ARSEMG tern a seguinte estrutura orgânica:
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I - Unidade Colegiada Superior:
Conselho Diretor;
II - Unidade de Direção Superior:
Diretoria-Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Ouvidoria;
b) Diretoria Econômica;
c) Diretoria Técnica;
d) Diretoria JurIdica;
e) Diretoria de Adrninistraçao e Finanças.
Paragrafo inico - A competência das unidades administrativas será

estabelecida no regulamento da ARSEMG.
Art. 71) - A direçâo da ARSEMG será exercida pelo Conseiho Diretor, ao

qual compete:
I - deliberar sobre as relacoes entre o poder concedente, os

concessionários e permissionários e os usuários e consumidores;
II - julgar, em instância final, processo administrativo instaurado nos termos

desta lei;
III - organizar os pianos e os prograrnas de trabalho anuais e plurianuais da

ARSEMG;
IV - aprovar a proposta orçarnentária anual e 0 relatôrio anual das

atividades da Agenda;
V - determinar as unidades internas a adocao das providências

adrninistrativas e judiciais necessárias a execucão de suas decisoes;
VI - eiaborar o regimento interno do Conseiho;
VII - elaborar o regularnento da ARSEMG e submeté-lo a aprovação do

Governador do Estado.
Art. 80 - 0 Conselho Diretor será composto de 5 (cinco) cidadäos de ilibada

reputaçâo, corn, pelo menos, 15 (quinze) anos de experiência profissional
comprovada em area relacionada corn os objetivos da Agenda e notórios
conhecirnentos em area juridica, de adrninistraçäo ou outra area técnica
pertinente.

§ 1 1 - Os membros do Conselho Diretor serâo indicados pelo Governador
do Estado e por ele norneados apOs aprovação pela Assembléia Legislativa.

§ 21 - Urn dos membros do Conselho Diretor será indicado pelo Governador
do Estado após escoiha em lista trIpiice apresentada peias representacoes
sindicais dos trabalhadores das ernpresas submetidas a açâo da ARSEMG.

§ 30 - 0 mandato dos Conselheiros e de 5 (cinco) anos, näo coincidentes,
admitida 1 (uma) reconducão e observado o disposto no art. 38 desta lei.
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§ 4° - Na hipôtese de vacância, a nova Conseiheiro cumprirá a perIocjo

remanescente do mandato.
§ 50 - o regimento interno da ARSEMG disciplinará a substituiçao dos

Conseiheiros em seus impedimentos, bern coma durante a vacância.
§ 6° - Urn dos Conselheiros será a Presidente do Conseiho e Diretor-Geral

da ARSEMG.
§ 70 - 0 Presidente do Conselho e Diretor-Geral será escoihido pelo

Conseiho Diretor, observado sistema de rodizia, na forma e nos prazos
definidos no regimento interno, Para mandato não inferior a 2 (dois) anos.

§ 80 - No ato da passe e no final de seus mandatos, as Conseiheiros
apresentarão declaraçao de bens.

Art. 91 - Está impedido de exercer a função de Conselheiro da ARSEMG
aquele que:

I - tenha vinculo de parentesco, par consanguinidade Cu afinidade, ate a 2°
grau, corn administrador, sócio-gerente Cu rnernbro do conselho fiscal de
empresa submetida a acão da ARSEMG;

II - seja acianista Cu sOda de empresa submetida a jurisdiçao da ARSEMG
Cu de empresa cantroladora daquela;

Ill - tenha ocupado, nos 12 (doze) meses anteriores a nomeaçäo, cargo de
administrador Cu conselheiro de empresa submetida a açao da ARSEMG, Cu
corn ela mantenha vinculo empregatIcio, ainda que suspenso a respect'vo
contrato de trabalho;

IV - tenha exercido, nos 12 (doze) meses anteriores a nomeaçâo, cargo de
direção em entidade sindical ou associação de classe representativa de
empresa ou de empregados de empresa subrnetida a ação da ARSEMG;

V - tenha exercida, nos 2 (dais) anos anteriores a nomeaçao, mandato
eletivo municipal, estadual au federal.

Art. 10 - Aos Canselheiros da ARSEMG é vedado:
- exercer qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical Cu de

direçâo politico-partidária, salvo a de professor, em horário compatIvel;
II - adquirir açöes ou cotas de empresa subrnetida a jurisdiçao da ARSEMG;
III - manifestar, em püblico Cu pelos meios de camunicação, opinião sabre

matéria tratada em processo pendente de decisão ou emitir juizo sabre
despacho, vato ou sentença de órgâa judicial.

Art. 11 - Os membros do Conselho Diretor samente perderâo a mandato em
razão de:

I - condenaçao penal irrecarrIvel, par crime doloso;
II - condenaçao em processo administrativo disciplinar;
Ill - inobservância do disposto no art. 10 desta lei;
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IV - desIdia, caracterizada pela falta a 3 (três) reuniöes ordinárias

consecutivas do Conselho Diretor ou a 6 (seis) reuniöes intercaladas, no
perloda de 1 (urn) ana, ressalvados as afastamentos temporárias justificados
e ratificados pela Conselho.

Art. 12 - Ate 1 (urn) ano apOs deixar a cargo, é vedado ao ex-Conseiheiro:
I - representar qualquer pessoa ou interesse perante a Agenda;
II - prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de servico a empresa

submetida a jurisdicäo da ARSEMG ou a empresa contraladora daquela.
§ 1 0 - Durante a perlodo de que trata a "caput" deste artiga, a ex-

Conselheiro que não tiver sido exonerado nos termos do art. 11 desta lei
poderà ccntinuar prestando servicas a ARSEMG au a qualquer Orgào da
administraçào direta do Estado, mediante vencirnentos equivalentes aos do
cargo que exerceu.

§ 21 - 0 concessionário ou permissionária que contratar serviço de ex-
Conselheiro no periado de impedimenta a que se refere este artiga ficará
sujeita as penalidades do art. 30 desta lei.

Art. 13 - A campetência do Presidente do Conselho e Diretor-Geral, dos
Conselheiras e dos Diretores constará no regulamenta da ARSEMG,
aprovado par decreto, no prazo de 90 (naventa) dias contados da data de
publicaçao desta lei.

Art. 14 - Ao Diretar-Geral competern a representação externa da ARSEMG
e as decisöes relativas a gestãa administrativa da autarquia.

Art. 15 - As deliberacOes do Conselho Diretor serão tomadas par maiaria de
vatas, presentes, no minima, 4 (quatra) membros, cabenda ao Presidente do
Conselho a direcao das reuniöes e, em caso de empate, a vata de qualidade.

Parágrafo Onico - As sessöes deliberativas do Conselho Diretar da
ARSEMG que se destinern a resolver divergência entre cancessionários,
permissianários, cessianários e autorizados ou entre estes e a poder
concedente au usuárias e consumidores serão püblicas, permitida sua
gravaçao par meias eletrOnicos e assegurado aos interessadas a direito de
delas obter transcriçãa.

CapItulo IV
Do Patrimônia e da Receita

Art. 16 - Constituem patrimOnia da ARSEMG a acervo de bens môveis e
imOveis, as açOes, as direitos e autros valores que Ihe forem conferidas e as
que vier a adquirir.

Art. 17 - Constituem receitas da ARSEMG:
I - as recursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalizaçâo institulda par

esta lei;
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II - as dotaçoes consignadas no orçarnento do Estado;
III - as doaçOes, os legados, as subvençaes e as contribuiçoes de qualquer

natureza;
IV - os recursos provenientes de convénlo, acordo ou contrato que vier a

celebrar corn outro Orgão de direito püblico ou corn entidade privada, nacional
ou estrangeira;

V - os recursos oriundos do recebimento de multa;
VI - o resultado das ap!icaçöes financeiras de seus recursos;
VII - os recursos oriundos de outras fontes.

Capitulo V
Do Regime Financeiro

Art. 18 - 0 exercIcio financeiro da ARSEMG coincidirá corn o ano civil.
Capitulo VI

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 19 - 0 regime juridico dos servidores da ARSEMG é o definido no

parágrafo Unico do art. 10 da Lei no 10.254, de 20 de juiho de 1990.
Art. 20 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão, corn Os

fatores de ajustarnento constantes no Anexo I desta lei, o qual passa a
integrar, sob o titulo de Anexo XL, a Lei n o 10.623, de 16 de janeiro de 1992.

§ 10 - Os ocupantes dos cargos de que trata este artigo perceberao, além
do vencimento, verba anual a titulo de prO-Iabore, relativa ao Grupo 1,
constante no Anexo I do Decreto n° 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.

§ 2° - Aplicam-se aos cargos em cornissão a que se refere este artigo as
vedaçôes e as limitaçoes constantes no art. 90 e nos incisos II e III do art. 10
desta lei.

§ 3° - 0 Ouvidor terá mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (urna)
reconduçâo, podendo ser exonerado apenas em caso de condenaçâo 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, corn Os vencimentos mensais constantes no Anexo
III desta lei.

Parágrafo Cinico - A verba de representaçao do Conseiheiro no exercic:o da
função de Presidente do Conselho e Diretor-Geral da ARSEMG será de
R$4.100,00 (quatro mil e cern reais).

Art. 22 - A ARSEMG passa a integrar o Grupo 1, constante no Anexo I, a
que se refere o art. 60 do Decreto n° 36.796, de 19 de abril de 1995.

Capitulo VII
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Dos Procedimentos Especiais

Secâo I
Da Fiscalizaçäo pela Sociedade

Art. 23 - Nos termos do regulamento da ARSEMG, será constitulda, para
cada contrato de concessão ou permissão, cornissão 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.

§ 21 - Fica assegurado a comissäo o acesso a locals, documentos e
informaçöes que se fizerem necessários a consecucâo de suas finalidades.

§ 30 - A comissão elaborará, anualmente, relatôrio circunstanciado sobre o
desempenho da empresa concessionária ou permissionária, no qual poderão
constar sugestOes para o aperfeiçoamento e a expansão dos serviços.

§ 40 - 0 relatOrio a que se refere o § 3 1 será encaminhado ao Conselho
Diretor da Agencia ea Assernbléia Legislativa do Estado.

§ 50 - Não será devida aos membros da comissão nenhuma remuneração
pelos trabalhos prestados.

Seçâo II
Da Soluçâo dos Conflitos

Art. 24 - Nas hipóteses de reclamaçäo de usuário ou consurnidor e de
ocorrência de conflito de interesses entre permissionários, concessionários,
cessionários e autorizados, e entre estes e o poder concedente ou
consumidores ou usuários, a ARSEMG convocará as partes, a fim de tentar a
composiçäo voluntária por meio dos procedimentos de conciliacäo ou
mediacão.

§ 1 1 - Havendo acordo, Iavrar-se-á termo, para fins de acompanhamento de
sua execucão pela ARSEMG.

§ 20 - Näo sendo a soluçäo voluntária viável ou recomendável, a juizo do
Conseiho Diretor, as partes serâo instadas a firmar termo de compromisso
arbitral.

Art. 25 - Não se solucionando o conflito de interesse pelos melos a que se
refere o art. 24 desta lei, ou se as circunstâncias o recomendarem, será
instaurado processo adm inistrativo.

§ 1 0 - E assegurado amplo direito de defesa, ate mesmo corn presenca de
testemunhas, em todas as etapas do processo administrativo.

§ 20 - Em qualquer fase do processo administrativo poderá ser firmado
acordo entre as partes.
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472§ 30 - As decisöes do Conseiho Diretor serão publicadas em resumo no

Orgão oficial dos Poderes do Estado.
Art. 26 - Quando houver fundado receio de que uma parte, direta ou

indiretamente, possa causar lesâo irreparávej ou de difIcil reparaçao ao
serviço, ao usuárjo ou ao consumidor, poderá o Conseiheiro Relator, por
iniciativa própria ou por provocacao de servidor da ARSEMG ou de parte
legitimamente interessada, adotar, em qualquer fase do processo
administrativo medida preventjva.

Parágrafo ünico - Na medida preventiva, o Conseiheiro Relator ordenará,
quando materialmente posslvel, o restabelecirnento da situaçao anterior,
fixando multa diana para o caso de descumprirnento da ordem.

Art. 27 - Cabe a ARSEMG fiscalizar o cumprimento de suas decisöes, tanto
nos casos de acordo ou arbitragem como nos processos administrativos

Parágrafo ünico - 0 descurnprimento do acordo ou da decisäo resultante de
processo admjnistratjvo sujeita 0 cOflcessjonárjo 0 permissionário, 0
cessionário ou o autorizado as penalidades previstas no art. 30 desta tel.

Art. 28 - As decisOes tomadas pela ARSEMG nos termos desta lei nao são
suscetivejs de revisão no àmbito do Poder Executivo.

Art. 29 - 0 Regimento Interno do Conselho Diretor e o regulamento da
ARSEMG disporao sobre os procedimentos a serem observados na solução
dos conflitos, respeitado o disposto nesta tel.

Seção Ill
Das Sancöes Adrninjstrativas

Art. 30 - A infraçao ao disposto nesta lei e nas leis e normas regulamentares
aplicávejs, nos contratos de concessão ou perrnissão ou nos atos de cessão
ou autorizacao, sujeita o infrator as seguintes sançoes, sern prejuIzo das de
natureza civil e penal cabIvejs:

- adverténcia escrita;
II - multa;
Ill - suspensaO temporaria de participaçao em licitaçao e impedirnento de

estabelecer contrato corn a adrninistracao pUblica por prazo deterrninado, não
superior a 2 (dois) anos;

IV - declaraço de inidoneidade para licitar ou estabelecer contrato corn a
administracao püblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a ARSEMG, a qual
será concedida sempre que o contratado ressarcir a administraçao Os
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada corn
base no inciso Ill deste artigo;

V - extinção da concessão, da perrnissào, da cessào ou da autorizaçâo.
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§ 1 0 - As sancöes previstas nos incisos I, It e III serão aplicadas pela
ARSEMG, em ato devidarnente motivado.

§ 20 - Nos termos do regulamento e do contrato, a sancão prevista no inciso
IV deste artigo será aplicada, por recomendacão da ARSEMG, por Secretánio
de Estado, em ato devidamente rnotivado.

§ 30 - Sempre que o interesse püblico o exigir, o Governador do Estado, por
recornendacão da ARSEMG ou de ofIcio, em ato devidamente motivado,
declarará a extinção de concessão, perrnissão, cessão ou autorizacão a que
se refere esta lei.

Art. 31 - Nenhuma sancão será aplicada sem a oportunidade de ampla
defesa em regular processo administrativo.

Art. 32 - A ARSEMG poderà, em ato rnotivado, recusar a instaurag5o de
processo administrativo para apuracâo de denüncia que entender infundada.

Art. 33 - Na aplicação de sancão, serão consideradas a natureza e a
gravidade da infracao, os danos dela resultantes para o servico e para os
usuários, a vantagern auferida pelo infrator, as circunstãncias agravantes e
atenuantes, os antecedentes do infrator e a reincidência, caracterizada por
repetição de falta de igual natureza apOs 0 recebimento de notificacão
anterior.

Art. 34 - Em cada ano civil, as multas não excederâo, cumulativamente, o
limite de 30% (trinta por cento) do valor do faturamento bruto da
concessionánia ou da permissionária nos 12 (doze) meses imediatamente
anteniores a aplicação da penalidade.

§ 1 0 - Nos primeiros 12 (doze) meses de vigência da concessào ou da
permissão, o valor total das multas sera o fixado no respectivo edital e
contrato.

§ 20 - Excedido o limite estabelecido no "caput" deste artigo e apurada nova
infração, serão aplicadas, sucessivamente, as sançöes previstas nos incisos
Ill, IV e V do art. 30 desta lei.

Capitulo VIII
Da Administração

Art. 35 - A administracão da ARSEMG será objeto de contrato de gestão
negociado e celebrado entre o Conselho Diretor e o Poder Executivo no prazo
rnáximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da nomeacäo do Diretor-
Geral, devendo uma cópia do instrumento ser encaminhada para registro no
Tribunal de Contas do Estado, onde seniirá de peca de referéncia em
auditoria operacional.

§ 1 0 - 0 contrato de gestão será o instrurnento de controle da atuacao
administrativa da autarquia e de avaliação do seu desempenho.
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§ 2° - 0 contrato de gestão conterá, sem prejuizo de outras especificacoes
Os seguintes dados:

I - objetivos e metas da Agenda, corn seus pianos de acâo anuals, prazos
de consecuçâo e indicadores de desempenho;

II - demonstrativo da compatibilidade dos pianos de açâo anuals corn o
orcamento e corn o cronograma de desemboiso;

III - responsabjilciade dos slgnatários em reiaçao ac, alcance dos objetivos e
das metas definidos e ao provimento de melos necessárjos a consecucao dos
resultados propostos;

IV - critérios, parâmetros, fOrmulas e conseqüências, sempre que possIvel
quantificados, a serern considerados na avaiiaçâo do seu cumprimento;

V - penalidades aplicáveis a entidade e aos seus dirigentes, proporcionais
ao grau do descumprimento dos objetivos e das metas contratados, bern
como a eventuajs faitas cometidas;

VI - condiçoes para sua revisâo, renovaçao e rescisão;
VII - ciáusuia de vigéncia.

Capitulo IX

Disposiçoes Finals e TransitOrias

Art. 36 - 0 art. 4 0 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso V:

"Art. 40 - 	 ..................

V - Taxa de Fiscal izaçao.".
Art. 37 - A Le, no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 230, renumerando-se Os seguintes:
"Art. 230 - Fica instituida a Taxa de Fiscalizaçao, a ser paga anualmente por

concessionárjos permissionarlos, cessionárjos e autorizados cujas atividades
forem fiscalizadas pela Agenda Estadual de Regulaçao dos Serviços Püblicos
de Minas Gerais - ARSEMG.

Paragrafo ünico - A Taxa de Fiscalizacao a que se refere o 'caput' deste
artlgo terá corno base de cáicuio o valor da receita operacional, 0 valor da
concessâo ou da permissão ou o valor do bern püblico, de acordo corn a
Tabela L anexa a esta el.".

Parágrafo ünico - Fica acrescida a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de
1975, a Tabela L constante no Anexo If desta lei.

Art. 38 - Na instalação do primeiro Conseiho Diretor da ARSEMG, 1 (urn)
Conselhejro terá rnandato de 5 (cinco) anos, 2 (dois) Conselhejros terâo
mandato de 3 (trés) anos, e 2 (dois) Conseiheiros terão mandato de 2 (dois)

475
anos, circunstância que constará nos atos de designaçäo.

Parágrafo tnico - Na reconduçao de qualquer Conseiheiro, será observada,
em reiaçào a duraçao do rnandato, o disposto no § 3° do art. 8 1 desta lei.

Art. 39 - Ate a criação dos cargos efetivos do seu quadro de pessoal, a
ARSEMG poderá requisitar servidor da adrninistração direta ou indireta do
Estado ou solicitar a cessão de servidor federal ou municipal, corn Onus para
o Orgão de origem, desde que tenha sido admitido, pelo rnenos, 1 (urn) ano
antes da requisicäo ou da solicitação.
§ 10 - 0 servidor requisitado da administraçâo do Estado que exercer

função de coordenaçào técnica fará jus a gratificaçao temporária por atividade
especIfica correspondente a 10% (dez por cento) dos vendirnentos do Diretor-
Geral, a ser paga pela ARSEMG.

§ 21 - A ARSEMG reemboisará aos órgãos ou as entidades de origem os
vendirnentos dos servidores requisitados.

Art. 40 - Para o atendirnento das despesas decorrentes da aplicaçao 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 reals e setenta
centavos), observado o disposto no art. 42 da Lei Federal no 4.320, de 17 de
marco de 1964.

Art. 41 - Fica criada comissäo composta dos Secretários Adjuntos do
Pianejamento e Coordenação Geral, de Recursos Humanos e Adrninistraçao
e da Fazenda, corn a incumbência de, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da vigéndia desta lei, providendiar os atos necessários a efetiva
instaiaçäo da ARSEMG.

Parágrafo Unico - A cornissão terá urn Presidente, eleito entre seus
mernbros.

Art. 42 - No prazo rnáxirno de 1 (urn) ano a contar cia data de vigência desta
el, os credenciamentos e as permissOes de prazo indeterminado outorgados
pelo DETRAN-MG serão extintos e será realizada liditacao para forrnalizaçäo
de novos contratos, em conformidade corn a Iegisiaçâo aplicávei.

Art. 43 - Ficam revogados os incisos IV, V e VI do art. 10 da Lei 
no 

12.219,
de l°de julho de 1996.

Art. 44 - 0 Poder Executivo reguiamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da data de sua vigencia e procederá as aiteraçOes necessárias
no Regulamento das Taxas Estaduals de que trata o Decreto no 38.886, de 10
de juiho de 1997.

Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 46 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Cornissães, 8 de juiho de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Wilson Trópia.

Anexo I
(a que se refere o art. 20 da Lei n°, de de de 1998)

Anexo XL
(a que se refere o art. 21 da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro del 992)

Agéncia Estadual de Regulaçâo de Serviços Püblicos de Minas Gerais -
ARSEMG

Unidade Denomi NUmer Fator de
Administr nacâo ode

ativa 	 do Cargo Ajustam
Cargo 	 s 	 ento

Diretoria 	 Diretor 	 01 	 1,61 924
Economic
a
Diretoria 	 Diretor 	 01	 1,61924
Técnica
Diretoria 	 Diretor 	 01 	 1,61924
JurIdica
Diretoria 	 Diretor 	 01	 1,61924
de
Administr
açâo e
Finanças 	 _______

Ouvidoria Diretor 	 01	 1,61924
Anexo II

(a que se refere o art. 37 da Lei n°, de de de 1998)
Tabela L

(a que se refere o art. 230, da Lei n° 6.763, de 26/12/75)
Taxa de Fiscalização

1. Fiscalizaçao de 1% (urn por cento)
serviços püblicos sobre o valor da
concedidos ou 	 receita
permitidos

	

	 operacional ou da
concessäo

2. Fiscalizaçao do 3% (trés por
uso ou exploraçao cento) do valor
de bens püblicos patrimonial
corn fins lucrativos

Anexo Ill
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(a que se refere o art. da Lei n°, de de de 1998)

Agéncia de Regulacão de Serviços PUblicos de Minas Gerais - ARSEMG
Denominac Quanti Venci Represe

ão	 tativo mento ntação
do cargo

Conselheiro 	 5 	 R$1.9 R$3.200
da 	 00,00	 00

ARSEMG
PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.745/98

Comissão de Redaçâo
0 Projeto de Lei n° 1.745/98, do Governador do Estado, que autoriza a

Poder Executivo a doar imôvel a Associacão de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Jequeri, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, 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 proposição a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.745/98
Autoriza a Poder Executivo a doar imôvel a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Jequeri.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Associacão de Pals e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Jequeri imôvel de propriedade do
Estado, situado nesse municIpio, constituldo de terreno corn area de 1 .200m2
(mil e duzentos metros quadrados) e de edificacão nele existente, corn os
seguintes limites e confrontaçöes: pela frente, numa extensão de 40m
(quarenta metros), corn a Avenida GetUlio Vargas; pelos fundos, nurna
extensão de 40m (quarenta metros), corn o Hospital Santana e corn os
imOveis de propriedade presumida de Maria Ermelinda Resende, Pedro
Ubaldino da Luz, Amantina Lélis Ferreira e Joaquirn Pires da Luz; pelo lado
direito, numa extensão de 30m (trinta metros), corn imôvel da Assembléia de
Deus; e, pelo lado esquerdo, numa extensäo de 30m (trinta metros), corn
imOvel de propriedade presurnida de Astrogilda Maria de Jesus e de herdeiros
de José Pedro Roque, conforme a Escritura PUblica n° 3.124, de 18 de
novembro de 1964, registrada a fis. 227 do Iivro 3- B, no Cartãrio de Registro
de Imóveis da Comarca de Ponte Nova.

Parágrafo ünico - 0 irnôvel rnencionado no 'caput" deste artigo destina-se a
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construcão da sede prOpria da APAE de Jequeri.

Art. 21 - 0 imóvel reverterá ao patrimOnio do Estado Se, no prazo de 3 (três)
anos contados da data de publicaçâo desta lei, nâo Ihe for dada a destinação
prevista no parágrafo ünico do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 8 de juiho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aliton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.746/98
Comissão de Redaçâo

O Projeto de Lei n° 1.746/98, do Governador do Estado, que estabelece as
diretrizes para os Orcamentos Fiscal e de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercIcio de 1999, foi aprovado em turno
Unico, corn as Emendas n°s 5, 15, 16, 18 e 19 e subernendas que receberam
o no 1 as Emendas n°s 4, 13 e 14.

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 1 do art.
268 do Regimento Interno.

Importa esciarecer que a referéncia a Lei n° 11.815, de 24/1/95, feita no art.
18 do projeto, foi substituida pela citação da Lei n° 12.925, de 30/6/98, que
passa a reger a concessão de subvençOes sociais e revoga expressamente a
primeira, ainda em vigor quando da elaboraçao do projeto em análise.

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

PROJETO DE LEI N O 1.746/98
Estabeiece as diretrizes para os Orcamentos Fiscal e de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercIcio de 1999.
A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CapItulo I
Disposição Preliminar

Art. 1 0 - Ficam estabelecidas, em cumprimento do disposto no art. 155 da
Constituição do Estado, as diretrizes orçamentárias para o exercIcic
financeiro de 1999, que compreendem:

I - as diretrizes gerais para a administração püblica estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as acöes dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério

Püblico e do Tribunal de Contas;
IV - as disposicOes sobre alteraçoes da Iegisiaçao tributária e tributário-

administrativa;
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V- a politica de aplicacão das agendas financeiras oficiais;
VI - as disposiçöes sobre a administraçàO da dIvida e as operaçöes de

crédito;
VII - as disposicöes finals.

Capitulo II
Das Diretrizes Gerais para a Administracâo Püblica Estadual

Art. 20 - Constituem diretrizes gerais para a administração püblica estadual:
- dar precedéncia, na alocação de recursos no orçamento para 1999, no

âmbito do Poder Executivo, aos Programas Estruturantes e Prioritários,
detaihados no Piano Plurianual de Acäo Governarnental e no Piano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado;

II - gerar superávit primário corn receita corrente ordinária suficiente para
atender ao serviço da dIvida, de forma a aicançar o equilibrio operacional no
exercicio de 1999.

CapItulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção I
Disposicöes Gerais

Art. 30 - A lei orçamentária para o exercicio de 1999, que compreende o
Orçamento Fiscal e o Orçarnento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, as metas e as prioridades
estabelecidas no Piano Piurianual de Acão GovernamentaI e nesta lei,
observadas as normas da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 40 - Os valores de receitas e despesas contidos na lei orçamentária
anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Paragrafo ünico - Na projecão de despesas e na estimativa de receita, a lei
orçamentária anual não conterá fator de correção decorrente de variação
inflacionária.

Art. 51 - Os critérios utilizados para a estimativa das receitas do Orçamento
Fiscal serão explicitados na mensagem que encarninhar a Assembléia
Legisiativa o projeto de lei orçamentária.

Art. 60 - As propostas parciais do Poder Legisiativo, do Poder Judiciário, do
Ministério PUbiico, do Tribunal de Contas e dos órgâos e das entidades do
Poder Executivo, para os fins de eiaboração do projeto orçamentário, serão
enviadas a Secretaria de Estado do Pianejamento e Coordenação Geral ate o
dia 11 deagostode 1998.

Parágrafo ünico - As propostas parciais a que se refere o "caput" deste
artigo serão elaboradas segundo precos correntes, sem nenhum fator de
correçâo decorrente de variação inflacionária.
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Art. 7° - As emendas ao projeto de lei orcamentaria corn indicaçao de

recursos provenientes de anulação de dotaçâo, sem prejuizo do disposto na
alInea 'b" do inciso Ill do art. 160 da Constituiçao do Estado, nâo poderão
incidir sobre:

I - dotaçoes corn recursos vinculados;
II - dotaçoes referentes a contrapartida obrigatoria do Tesouro Estadual a

recursos transferidos ao Estado;
III - dotaçöes referentes a obras previstas no Orçamento vigente ou nos

anteriores, da adrninistraçao direta ou da indireta, e não concluldas.
Art. 80 - 0 Orçamento Fiscal cornpreenderá:
I - o orcarnento dos órgãos da administraçao direta;
II - os orcamentos das autarquias e das fundaçoes püblicas;
III - os orcamentos das empresas subvencioriadas;
IV - os orçamentos dos fundos estaduais.
Art. 9° - Acompanharão a proposta orcamentaria, além dos quadros

exigidos pela Iegislaçao em vigor:
I - quadros consolidados dos orcamentos das autarquias e das fundaçöes

pUblicas, das empresas subvencionadas e dos fundos estaduais;
II - quadro consolidado do Orcarnento Fiscal, deduzidas as transferéncias

intragovernamentais e os aportes de capital a empresas subvencionadas;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na rnanutençao e no

desenvolvjniento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da Constituiçao
do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutençao e no
desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no art. 212 da
Constituiçao da Repüblica e na Emenda a Constituiçao n o 14, de 12 desetembro de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saUde,
para fins do disposto no parágrafo Unico do art. 158 da Constituiçao do
Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e no fomento
a pesquisa, para fins do disposto no art. 212 da Constituiçao do Estado e no
art. 92 do Ato das Disposiçoes Constitucionais TransitOrias, corn a redaçâo
dada pela Emenda a Constituiçao n° 17, de 20 de dezembro de 1995;

VII - demonstrativo do serviço da divida para 1999, corn identificaçao da
natureza da dIvida e discriminaçao do principal e dos acessOrios,
acompanhado da memOria de cálculo das estimativas das despesas corn
amortizacao e corn juros e encargos;

VUl - demonstrativo das despesas a serern realizadas corn contrapartida
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obrigatória do Tesouro Estadual, especificando-se a origem e o rnontante dos
recursos;

IX - dernonstrativo da receita orçamentária corrente ordinária do Estado
desdobrada em categorias econômicas, subcategorias econôrnicas, fontes,
rubricas, alineas e subalineas;

X - demonstrativo da despesa corn pessoal, para fins do disposto no art.
169 da Constituiçao da RepOblica e na Lei Complementar Federal n° 82, de
27 de marco de 1995;

XI - demonstrativo da previsao de arrecadaçâo do Imposto sobre
Operacoes Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestaçöes de
Servicos de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Cornunicacäo -
ICMS - discriminado por gênero, conforme relacào contida no COdigo de
Atividades Econômicas - CAE -, de que trata a Resoluçao n° 2.285, de 29 de
setembro de 1992, da Secretaria de Estado da Fazenda;

XII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 1999, especificados por municIpio,
exceto no que se refere ao Poder Judiciário, que os especificará por regiào do
Estado.

Paragrafo ünico - Para os fins do disposto no inciso V deste artigo,
considerarn-se programas de saUde aqueles a serem irnplementados corn
dotaçoes orçamentárias consignadas aos Orgäos e as entidades do Sistema
Unico de Saüde -SUS.

Art. 10 - 0 projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo
regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente de isençao,
anistia, remissão, subsIdio e benefIcio de natureza financeira, tributária e
crediticia.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no projeto de lei
Orçamentária os fundos estaduais objeto de projeto de lei em tramitacão na
Assembléia Legislativa ate o dia 31 de agosto de 1998.

Art. 12 - Na programacão de investimento em obra da administração püblica
direta e indireta, considerado o imperativo do ajuste fiscal, será observado 0

seguinte:
I - os projetos já iniciados terâo prioridade sobre os novos;
II - os novos projetos serão programados Se:
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira;
b) nâo implicarem anulaçao de dotaçaes destinadas a obras já iniciadas, em

execuçao ou paralisadas.
Art. 13 - E vedada a destinação de subvencão econâmica a ernpresa que

programar cobertura de despesas de investimento corn recursos próprios,
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quando o seu custeio for de responsabilidade no todo ou em parte, do
Tesouro Estadual.

§ 1° - Excetuam-se do disposto neste artigo Os recursos provenientes de
convênio que tenha como objetivo especIfico a cobertura de despesa de
investimento.

§ 2° - 0 disposto neste artigo nào se aplica a situaçâo excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, corn parecer favorável da
Junta de Programaçao Orcamentarja e Financeira e corn aprovação do
Governador do Estado.

Art. 14 - E obrigatoria a consignacâo de recursos para a composiçâo de
contrapartida a ernpréstirno externo contratado corn organisrno internacional e
para o pagarnento de sinai, arnortizaçao, juros e outros encargos, observado
o cronograma financeiro de cada operação.

Seçâo ii
Das Diretrizes para o Orcarnento Fiscal

Art. 15 - As despesas para o exercIcjo de 1999, dos Orgãos e das entidades
do Poder Executivo que integram o Orcamento Fiscal, realizadas a conta do
Tesouro Estadual, nâo poderão exceder o montante definido para 1998 pela
Junta de Programaçao Orcamentaria e Financeira.

Art. 16 - 0 Orcamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orcamentária, segundo a ciassificacao funcional-programatica expressa por
subprojetos e subatividades, indicando, para cada urn, a origem do recurso, a
procedência e o grupo de despesa a que se refere.

§ 1° - Os grupos de despesa a que se refere o "caput " deste artigo
classificam-se em:

- pessoal e encargos sociais;
II -juros e encargos da dIvida püblica;
III - outras despesas correntes;
IV - investirnentos
V - invers6es financeiras;
VI - arnor-tizaçao da divida pCiblica;
VII - outras despesas de capital;
VIII - diversas aplicaçoes.
§ 21 - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados corn as

respectivas metas e quantificaçoes e serâo agrupados em projetos e
atividades, que conterão descriçao sucinta de seus objetivos.

Art. 17 - As despesas corn pessoal e encargos previdenciários serão
fIxadas respeitando-se as disposiçoes do art. 169 da Constituiçao da
Repüblica e da Lei Complernentar Federal n o 82, de 27 de marco de 1995, e 0
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princIpio da valorizaçao, da capacitaçäo e da profissionalizaçâo do servidor.

Paragrafo ünico - A lei orçamentária consignará os recursos necessários
para atender as despesas decorrentes da implantaçao dos pianos de carreira
do servidor.

Art. 18 - A celebraçao de convênios para a concessâo de subvenção social
e auxIlio para despesa de capital é restrita a entidades sem fins lucrativos, na
forma do disposto nas Leis n°s 12.925, de 30 de junho de 1998, 11.822, de 15
de maio de 1995, e 12.303, de 23 de setembro de 1996, ressalvando-se os
convênios e os contratos firmados corn cooperativas ou associaçôes
cornunitárias ou de produçao para repasse de recurso federal ou estadual,
observadas as exigências da Iegislaçao em vigor, e está condicionada a
cornprovacão das prestaçöes de contas referentes aos recursos de que trata
este artigo.

§ 1° - E vedada a destinação de recursos de qua!quer espécie para
sindicatos de servidores püblicos, associaçöes ou clubes de servidores
pUblicos, excetuadas as destinaçOes de recursos que tenham sido objeto de
autorizaçäo legal e as destinadas a creches e escolas de atendimento pré-
escolar.

§ 21 - As normas de prestaçao de contas de convênio serâo estabelecidas
em decreto do Poder Executivo.

§ 30 - E vedada a celebracao de convénlo corn entidade constante no
Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas Gerais.

Art. 19 - A despesa corn precatOrios judiciários será programada em
subatividade especifica a ser inclulda na lei orçamentária.

Parágrafo Unico - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput"
deste artigo nâo poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais
corn outra finalidade.

Art. 20 - A transferência de recursos para municIpio, em virtude de
convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigéncia de
estado de calamidade püblica decretado no municIpio e reconhecido pelo
Estado, rica condicionada a comprovaçäo, por parte do rnunicIpio beneficiado,
de:

I - regular e eficaz aplicacao, no ano de 1997, do percentual minimo
previsto na Constituiçao da Repübiica para a manutencao e 0

desenvolvimento do ensino;
II - regular prestaçâo de contas relativa a convènio executado ou a parcela

liberada de convênio em execução, observados os prazos nele previstos;
Ill - instituiçâo e arrecadaçao da totalidade dos tributos de sua corn petência,

previstos na Constituiçâo da RepOblica.



rA7-7
484

§ 10 - A transferência de que trata o "caput' deste artigo terá finalidade
especifica e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida pela
Prefeitura beneficiada, não inferior a:

- 20% (vinte por cento), para os municipios pertencentes as regiöes
adniinistrativas do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do
Mucuri, do Vale do Rio Doce e do Noroeste;

II - 30% (trinta por cento), para os municipios pertencentes as demais
regioes administrativas do Estado.

§ 21 - A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior deste artigo
não se aplica as transferéncias destinadas a cobertura de gastos corn ensino
fundamental, com saUde e corn acães realizadas nas areas identificadas
como prioritárias pelo Programa Comunidade Solidária.

§ 30 - Poderão ser computados pelas Prefeituras, nos valores da
contrapartida mencionada no § 1 1 deste artigo, as despesas corn pessoal e as
custos de recursos materiais efetivamente utilizados na execuçâo do
convênio, conforme dispuser a respectivo projeto.

§ 4° - Os municipios cuja quota do Fundo de Participaçao dos MunicIpios
seja superior a arrecadaçâo do ICMS verificada no mês imediatamente
anterior ficam dispensados da condição mencionada no § 1 1 deste artigo.

§ 51 - E vedada a transferéncia de recursos a municipio constante no
Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas Gerais.

§ 61 - 0 municipia em situação irregular, por descumprimento do disposto
no inciso I do "caput" deste artigo, poderá ter regularizada sua situação para
fins de transferência de recursos, desde que comprove ter aplicado, no ano
de 1998, na manutenção e no desenvolvimento de ensino, além do percentual
minima exigido para esse exerciclo, a valor correspondente ao percentual não
aplicado no exercIcia anterior.

Art. 21 - Não poderão ser incluidas nos orçamentos despesas classificadas
corno Investimentos em Regime de Execução Especial, ressalvadas as
decorrentes de calarnidade pUblica, na forma do disposto no § 3° do art. 161
da Constituiçao do Estado, e as recursos destinados ao fomento e ao amparo
A pesquisa cientifica e tecnológica.

Art. 22 - A prograrnação de gastos, para 1999, dos recursos diretamente
arrecadados, bern como dos dernais recursos vinculados dos Orgãos e das
entidades do Poder Executivo que integram o Orçamento Fiscal deverá ser
submetida, previamente a sua inclusão na proposta orçarnentária, a Junta de
Prograrnaçao Orcamentaria e Financeira, em prazo par ela fixado.

Art. 23 - A lei orçarnentária para 1999 deverá prever recursos para
constituiçäo e manutenção da Ouvidoria de PolIcia.
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Art. 24 - A lei orçarnentária para 1999 deverá prever recursos suficientes
para a atuacão do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos.

Art. 25 - A lei orçamentária para 1999 deverá prever recursos para:
- a realizacâo de discriminatOrias de terras pUblicas urbanas e rurais, por

polIgonos, e para assentarnento de trabalhadores rurais sem terra;
II - a realizacao de programas de moradia popular, a firn de reduzir a deficit

habitacional existente e viabilizar as projetos em andamento;
Ill - a reajuste dos vencimentos do servidor püblico, civil e militar, da

administracâo direta e indireta, na hipôtese de crescimento real da
arrecadaçäo, observado a disposto no art. 169 da Constituicao da Repüblica.

Art. 26 - Nos projetos de lei que tratem de autorizacäo ao Poder Executivo
para a realização de operação de crédito, deverá constar a prazo de validade
da autorizaçâo concedida pelo Poder Legislativo.

Seçäo Ill
Das Diretrizes para a Orçarnento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 27 - 0 Orçamento de lnvestirnento das Empresas Controladas pelo

Estado será composto pela prograrnaçâo de investimentos de cada empresa
em que a Estado, direta ou indiretamente, detenha a rnaioria do capital social
corn direito a voto e discriminará a despesa par unidade orçamentária,
segundo a classificacão funcional-programática expressa por projeto e
atividade, indicando para cada urn deles a detathamento das aplicacöes e a
origem dos recursas.

Parágrafo Unico - Os prajetos e as atividades conterâo sucinta descricão de
seus objetivas, corn as respectivas rnetas e quantificacoes.

Art. 28 - 0 Orçarnento de Investirnenta das Empresas Controladas pelo
Estado será acompanhada de quadros que demonstrern:

I - para cada ernpresa, a origern dos recursos, a detalharnento da
programaçâo de investimentos a serern realizados em 1999 e a composição
da participaçãa societária no capital em 30 de junha de 1998;

II - para a canjunto das ernpresas que integrarn o Orçamento de
Investirnento, a resurno das origens dos recursos, do detalhamento dos
investirnentas e a consolidaçao do prograrna de investimentos.

Art. 29 - Na Orçarnenta de Investimento das Ernpresas Controladas pela
Estada, constituern fontes de recursos e investimentas as operaçöes que são,
respectivamente, arigern e aplicação de recursos e que afetam a passiva e a
ativo circulantes, observado a disposto no art. 188 da Lei Federal n.° 6.404,
de 15 de dezernbro de 1976.

Parágrafo Unica - Excluem-se da categaria de receitas e despesas, para
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cálcu!o dos recursos provenientes das operaçOes, Os itens que não implicarn
entrada ou saIda de recursos.

Art. 30 - As empresas estatais alocarâo os recursos destinados a
investimentos, prioritariarnente, na contrapartida de financiamento obtido de
agéncias e organismos nacionais e internacionais.

Capitulo IV
Das Açoes dos Poderes Legislativo, Judiciár-jo e Executivo, do Ministério

PUbiico e do Tribunal de Contas
Art. 31 - A definiçao das açöes dos ôrgâos que compöem Os Poderes

Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Püblico e do Tribunal de
Contas, considerados os principios de independéncia e harmonia entre eles,
integrara a lei orcamentaria para 1999.

Parágrafo Unico - Na consignaçâo de dotaçoes a cargo da Secretaria de
Estado da Saüde, seräo inciuldos recursos para a qualificaçào e 0
aperfeicoarnento dos recursos humanos destinados ao desenvolvimento dos
programas de saUde previstos no Piano Plurianual para o periodo de 1996 a
1999, corn vistas ao fortalecimento da capacidade de gestão do SUS, para a
promoção do Programa de Saüde da Familia, para a compra de
equipamentos e para a conclusão de obras em unidades de saüde e hospitais
em fase final de construçao.

Capitulo V
Das Alteraçaes da Legislaçao Tributária e Tributário-Admjnistrativa

Art. 32 - 0 Poder Executivo enviará a Assembiéia Legislativa projetos de lei
sobre matéria tributária e tributário-adrninistrativa que objetivem alterar a
legislaçâo vigente, corn vistas a seu aperfeicoamento adequaçao a
mandamentos constitucionais e ajustarnento a leis compiementares federais,
resoluçoes do Senado Federal ou decisöes judiciais, Os quais versarão, emespecial, sobre:

- o Imposto sobre Operaçoes Relativas a Circulaçao de Mercadorias e
sobre Prestaçoes de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicaçao - ICMS -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins
sociais do tributo;

II - o Imposto sobre Transrriissâo "Causa Mortis' e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD -, visando a adequaçao da legislaçäo estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

Ill - o Imposto sobre a Propriedade de Velculos Automotores - IPVA -, corn
vistas, principalmente, a revisäo da base de cálcuio, das aliquotas e das
hipóteses de incidência, não-incidência e isençâo e ao aperfeicoamento dos
mecanismos para a modernizacao e a agilizaçao de sua cobranca,
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arrecadação e fiscalizacao:

IV - a contribuição de meihoria, corn a finalidade de tornar exequIvel sua
cobranca;

V - as taxas cobradas pelo Estado, corn vistas a revisão de suas hipóteses
de incidência, bern como de seus valores, de forma a tornar compatIvel a
arrecadacäo corn os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituiçao de novos tributos ou a modificacâo daqueles ja instituidos,
em decorréncia de revisão da Constituição da Repüblica;

Vii - o aprimorarnento do tratamento tributário simplificado aplicável a
microempresa, ao rnicroprodutor rural, a empresa de pequeno porte e ao
pequeno produtor rural;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formacäo, tramitacão e juigarnento
dos processos tributário-administrativos, visando a sua racionalizacäo,
simplificacao e agilizaçâo;

IX - a aplicaçäo das penalidades fiscais, como instrumento inibitOrio da
prática de infração da legislacão tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalizaçao, cobranca e
arrecadaçao de tributos, objetivando sua maior justeza, modernizaçao e
eficiência.

Capitulo VI
Da PolItica de Aplicacao das Agências Financeiras Oficiais

Art. 33 - As instituicöes financeiras oficiais integrantes do sistema financeiro
estadual atuarão, prioritariamente, no apoio crediticio aos programas e aos
projetos do Governo Estadual.

§ 1 1 - As agéncias financeiras oficiais observarâo, nos empréstimos e nos
financiamentos concedidos, as polIticas de reduçao das desigualdades intra-
regionais e inter-regionais e de defesa e preservação do meio ambiente,
dando prioridade para o pequeno e o médio produtor rural e para a pequena e
a media empresa.

§ 20 - Os ernpréstimos e os financiamentos das agências financeiras oficiais
serão concedidos de forma a que Ihes seja, pelo menos, preservado o valor e
garantida a remuneraçâo dos custos de captacao.

Capitulo VII
Da Administração da DIvida e das Operaçoes de Crédito

0	 Art. 34 - A administraçao da divida pUblica estadual interna ou externa terá
0 por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de

recursos para o Tesouro Estadual.
Art. 35 - A captaçao de recursos, nas modalidades de operacöes de crédito,

pela administraçäo direta ou por entidade da administraçao indireta,
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observada a Iegislaçâo em vigor, será feita mediante a emissão de titulos da
dIvida pOblica estadual e a contrataçâo de financiamentos.

Art. 36 Na lei orcamentaria para o exercicio de 1999, as despesas corn
amortizaçao, juros e demais encargos da divida serão fixadas corn base nas
operacöes contratadas ou nas prioridades e nas autorizaçoes concedidas ate
a data do encaminharnento do projeto de lei a Assembiéia Legislativa.

Capitulo VIII
Disposicoes Finais

Art. 37 - Os saidos financeiros Iivres de recursos ordinários, a conta do
Tesouro Estadual, apurados no encerramento do exercicio de 1998,
constituirão antecipaçao de quota financeira no exercIclo de 1999, para o
órgão ou a entidade integrante do Orcamento Fiscal a que se referirem.

Art. 38 - 0 Poder Executivo, por meio das unidades centrals de
planejamento e de orcamento, atenderá, no prazo de 15 (quinze) dias üteis
contados da data do recebimento, as solicitaçoes, encaminhadas pelo
Presidente da Assembléia Legislativa àquele Poder, de inforrnaçoes e dados,
quantitativos e qualitativos, relativos as categorias de programaçao, que
justifiquem Os valores orçados e evidenciem a acão do Governo.

Art. 39 - Para os fins de acompanhamento e flscalizacao orcamentários, a
que se refere a almnea "b" do inciso I do art. 160 da Constituiçao do Estado,
será assegurado a Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria da
Assembleia Legislativa acesso irrestrito ao Sistema Integrado de
Administraçao Financeira - SIAFI - para consulta, e aos Lideres de bancadas,
acesso limitado.

Parágrafo ünico - Ate que esteja disponIvel o acesso ao SIAFI para a
Assembléja Legislativa, a Secretaria de Estado da Fazenda enviará,
mensalmente, a comissâo de que trata a "caput" deste artigo os seguintes
relatOrios:

- Demonstrativo da Execuçâo da Receita Orcarnentária da Administraçao
Direta e Indireta - Relatôrio SIAFI RFIAJ - 665;

If - Demonstrativo da Execuçao da Despesa Orcamentária por Natureza,
Grupo de Aplicaçao e Origem dos Recursos da Administraçao Direta e
Indireta - RelatOrio SIAFI RFIAJ -301;

III - Demonstrativo da Execuço Orcamentár-ja da Despesa por Natureza da
Administraçao Direta e Indireta - Relatório SIAFI RFIAJ - 310;

IV - Balancete Patrimonial e Financeiro da Administraçao Direta e Indireta -
RelatOrjo SIAFI - 646.

Art. 40 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente a
Assembléia Legislativa relatOrio sobre a arrecadaçao total do ICMS referente
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ao mês imediatamente anterior, discriminando a arrecadaçao por subgrupo,
conforme classificação constante no Codigo de Atividades Econômicas - CAE
-, de que trata a Resolução n° 2.285, de 29 de setembro de 1992, da
mencionada Secretaria de Estado.

Art. 41 - E vedada a destinação de recursos para pagamento, a qualquer
tItulo, a servidor da administraçäo direta e indireta por serviços de consultoria
ou de assistência técnica custeados corn recursos provenientes de convênio,
acordo, ajuste Cu instrumento congênere firmado corn Orgão ou entidade de
direito püblico ou privado, nacional ou internacional, pelo ôrgão ou pela
entidade a que pertencer o servidor ou PCI aquele em que estiver
eventualmente lotado.

Art. 42 - Se a lei orçarnentária não for sancionada ate o final do exercicio de
1998, fica autorizada, ate sua sanção, a execução dos créditos orçarnentários
propostos no projeto de lei orçarnentária, a razão de 1/12 (urn doze avos) ao
mês.

§ 1 1 - No caso de ser a receita orcamentária insuficiente para atender a
razão fixada no "caput" deste artigo, as quotas orçamentárias proporcionais
ficarão limitadas a expectativa de receita atestada pela comissão a que se
refere o § 20 do art. 155 da Constituiçäo do Estado.

§ 20 - Considera-se antecipaçao de crédito a conta da lei orçarnentária a
utilizaçâo de recursos autorizada no "caput" deste artigo.

§ 31 - Apos a sancão do Governador do Estado, os eventuais saldos
negativos apurados serâo ajustados, mediante abertura de créditos adicionais
por meio de remanejamento de dotacoes.

Art. 43 - 0 Poder Executivo publicará, no prazo de 15 (quinze) dias tteis
contados da data da publicaçâo da lei orçamentária anual, os quadros de
detalhamento da despesa, por unidade orçamentária, segundo a classificação
funcional-prograrnática, especificando, para cada subprojeto e subatividade, o
elemento e o subelemento de despesa, o grupo de despesa, a origem do
recurso e sua procedência.

Parágrafo ünico - 0 desdobrarnento da programação do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será pubticado
observando-se, para cada projeto e atividade, o detalhamento das aplicaçoes
e as origens dos recursos.

Art. 44 - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Tribunal de
Contas e o Ministério Püblico farão publicar, no Orgão oficial dos Poderes do
Estado, ate o 201 (vigesimo) dia do mês subsequente ao trirnestre vencido,
por unidade orcamentária, demonstrativos da despesa mensal corn a
remuneraçào de seus servidores, por cargo ou função, realizada nos rneses
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do trimestre anterior, evidenciando o nümero de servidores e Os totais do
vencimento, das vantagens de qualquer espécie e das gratificaçOes pagas
por funcão.

Parágrafo ünico - 0 disposto no "caput" deste artigo aplica-se as autarquias,
as fundaçaes, as empresas subvencionadas e as empresas controladas pelo
Estado.

Art. 45 - A lei orcamentária conterá dispositivo que autorize operaçöes de
crédito P01 antecipação da receita e para refinanciamento da divida.

Art. 46 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita por
decreto, apOs autorizaçâo legislativa.

§ 10 - Os créditos suplementares e especiais a que se refere a "caput" deste
artigo serão elaborados conforme detaiharnento constante no art. 16, para o
orcamento fiscal, e no art. 27 desta lei, para o Orçamento de lnvestimento das
Em presas Controladas pelo Estado.

§ 20 - A inclusão de grupos de despesa em subprojetos ou subatividades
será feita por melo de abertura de crédito suplementar.

Art. 47 - As dotaçoes referentes a despesas corn publicação de atos e
matérias no órgäo oficial dos Poderes do Estado serão consignadas aos
órgãos a que estiverem afetas.

Parágrafo ünico - As despesas corn publicaçao de atos do Governador do
Estado são de responsabifldade da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicaçao Social.

Art. 48 - Os recursos previstos na lei orcamentária sob o titulo Reserva de
Contingéncia não serão inferiores a 0,5% (zero vIrgula cinco por cento) nem
superiores a 5% (cinco por cento) da receita orcamentária total estimada para
1999.

Art. 49 - Acompanharao as projetos de lei de autoria do Governador do
Estado exposiçães de mativos circunstanciadas que as justifiquern.

Parágrafo Unico - Os projetos de que trata a "caput" deste artigo, se
cantiverern previsão de aumenta de despesa, deverão ser acompanhados de
memOria de cálculo que demonstre 0 impacto financeiro-orcamentario de sua
execução.

Art. 50 - Não será apreciado projeto de lei que conceda au amplie incentivo,
isenção ou benefIcio de natureza tributária au financeira sem que se
apresente a estimativa da renUncia de receita correspondente bern como as
despesas programadas que serão anuladas.

Art. 51 - Será inclulda no projeto de lei orcamentária programaçaa de
despesas a conta de recursos estimados em virtude de alteraçao da
legislação tributária decorrente de prajeto que esteja em tramitação ou que
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venha a ser enviado a apreciacäo da Assernbléia Legislativa durante a
trarnitacão da proposta de orcarnento.

Parágrafo (mica - A prograrnação condicional de que trata este artigo será
identificada a parte do restante do orçarnenta.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 53 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 8 dejulho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator- Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.758/98
Comissäo de Redacão

0 Projeto de Lei n° 1.758/98, do Governador do Estado, que autoriza a
Poder Executivo a fazer reverter a imOvel que especifica a Marina Machado
Real, fol aprovado nos turnos regimentals, 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 termas do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposicãa a seguinte redacaa final,
que está de acordo corn o apravado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.758/98
Autoriza a Poder Executivo a fazer reverter a irnôvel que especifica a

Marina Machado Real.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica a Poder Executivo autorizado a fazer reverter a Marina

Machado Real irnóvel de propriedade do Estado, havido por desapropriaçãa,
corn area de 10.582m' (dez mil quinhentas e aitenta e dais metros
quadrados), situado no Municipia de Divino, entre a Km 641,859 e a Km
642,060 da Rodovia BR-116, registrada no livro 2, a fis. 3.093, sob a
matricula n° 1.891, no CartOrio de Registra de lmóveis da Comarca de Divino.

Art. 21 - A reversão de que trata esta lei far-se-6 mediante devolução, pela
beneficiária, da importância recebida em virtude da desapropriaçãa do irnóvel,
em valor atualizado.

Art. 30 - o irnOvel de que trata a art. 10 desta lei fica desafetado do firn a que
foi destinado.

Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51 - Revagarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das CornissOes, 8 dejulho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.763/98
Cam issão de Redaçao
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0 Projeto de Lei no 1.763/98, do Governador do Estado, que altera a Lei no

11.398, de 6/1/94, que cria o Fundo Pró-Floresta e dá outras providéncias, fol
aprovado no 20 turno, corn a Emenda n o 1 ao vencido no 1 1 turno.

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 § 10 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 1.763/98
Altera a Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo PrO-

Floresta e dá outras providêncjas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- 0 § 2 0 do art. 1° da Lei n o 11.398, de 6 dejaneiro de 1994, passa a

vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 1°- ..........................
§ 20 - Os recursos do Fundo seräo destinados a irnplantação do Programa

PrO-Floresta e de programas similares que vierem a ser criados, por
recornendaçao do Grupo Coordenador.".

Art. 20 - 0 art. 3° da Lei n o 11.398, de 6 de janeiro de 1994, fica acrescido
dos seguintes § 2° e 3°, passando o seu parágrafo ünico a § 11:

"Art. 3°- ............................
§ 21 - Os retornos, ate o limite total de R$20.000.000,00 (vinte rnilhOes de

reais), relativos a principal, encargos e resultantes de aplicaçoes financeiras
das disponibilidades temporárias de caixa, serão, ate o exercIcio fiscal de
2000, transferidos e incorporados ac, Fundo Estadual de Desenvolvimento
Rural - FUNDERUR -, criado pela Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, de
forma escalonada e definida em regulamento, e serão destinados a acOes de
combate a seca no Norte de Minas e nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri..

§ 30 - No exercicio de 1998, as transferéncias de que trata o paragrafo
anterior correrâo a conta da Dotação Orçamentaria n o 4061 13711041 195
00014313 571.".

Art. 30 - Q "caput" do art. 4 0 da Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994,
passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 40 - Q Fundo Pró-Floresta, de natureza e individuaçao contábeis, será
rotativo, e seus recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos
reembolsáveis, sem prejuizo do disposto nos § 1 0 e 2° do art. 3°.".

Art. 4°- Os incisos I, VI, VII e VIII do art. 5 1 da Lei no 11.398, de 6 dejaneiro
de 1994, passam a vigorar corn a seguinte redaçao:
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"Art. 5°-.............................
I - o valor do financiamento nao poderá ultrapassar 80% (oitenta por cento)

do valor dos investimentos globais programados para cada projeto, nele
inclulda a comissão de fiscalizaçäo dos projetos;

VI- os juros serão de ate 12% a.a. (doze por cento ao ano), calculados
sobre o saldo devedor reajustado;

VII - o agente financeiro receberá, coma remuneração por serviços
prestados, cornissâo de 3% a.a. (trés por cento ao ano), incidente sobre a
saldo devedor reajustado e inclulda na taxa de juros;

VIII - a amortizacão do principal obedecerá as caracterIsticas de cada
projeto, iniciando-se no més subseqUente ao do térrnino do prazo de
caréncia;".

Art. 51 - C) "caput" do art. 6 1 da Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994,
passa a vigorar corn a seguinte redaçäo:

"Art. 60 - 0 Fundo Pró-Floresta terá como gestora a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral e corno agente financeiro a Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, que atuará também como
rnandatário do Estado para os fins previstos nesta lei, podendo transigir, para
efeito de acordo, na cobranca dos créditos concedidos e inadimplidos, na
forma definida em regularnento.".

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, rnantendo-se
inalterados as financiamentos aprovados ate essa data.

Art. 71 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ComissOes, 8 de jutho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AlIton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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ATAS

AlA DA 1 ga 
REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA

COMISSAO DE FISCALIZ,acAo FINANCEIRA E ORcAMENTARIAAs dez horas do dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reunjöes da Mesa da Assernbléia os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Cleuber Carneiro, Francisco Ramaiho e Maria
Olivia, membros da Mesa da Assembleja • Kemil Kumaira, José Braga,
Pericles Ferreira e Antânio Roberto, membros da Comissao de Fiscalizacao
Financeira e Orcamentaria e Ermano Batista, Corregedor. Havendo nUmeroregimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, declara abertos 

Ostrabalhos, e a ata da reunião anterior é lida e aprovada Isso posto, o
Presidente informa que a reunião tern por finalidade apreciar processos de
prestaçao de contas da aplicacao de recursos liberados por esta Casa a titu
de subvençao social, auxulios para despesas de capital e transferénci as a

lo
municIpios , nos termos do art. 30, 

III, da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da
DeUberacao da Mesa n° 1.428 e das demais normas vigentes. Em seguida, 

Osprocessos são distrjbuidos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor;
Dilzon Melo, relator da Mesa, e José Braga, relator da Comissão de
Fiscalizacao Firianceira e Orcamentarja, os quais, em conjunto, verificando as
prestacoes de contas, cada urn por sua vez, emitern seus pareceres,mediante Os quais concluem pela aprovacao dos processos das seguintes
entidades: Associacao Amigos Aguas Vermeihas Associacao Apoio Comun.
Povoado Parq. Prim. Lopes Adjacências, Associação Comun. Acucenense,
Associacão Comun. Primavera, Associaço Comun. ProdutoresPanelinhenses Associaçao Deficientes PatrocInjo, Associacao Fortunense
lntegracao Comu nitária Associacao Moradores Bairro Jordãnia, Associaçâo
Municipal Conferência São Vicente Paula Gonzaga, Associaçao Pais Amigos
Excepcjonais - Pratápolis, Associacao Pequenos Produtores Rurais
Localidade Fábrica Associacao Pioneiras Leopoldina, Associacao Pro-
Melhoramentos Bairro Caicara-Balsa, Associaço Renais CrOnicos DoadoresTransplant. Uberlândia, Associacao Trabaihadores Rurais Braço Forte,
Associaçao União Moradores Muquem, Caixa Escolar Horizontina Lemos,
Caixa Escolar Professor Aires Matta Machado, Caixa Escolar Volta Grande,
Centro Libertacao Muiher Trabalhadora, Clube Irmandade Luz, ComunidadeRenovada Santo AntOnio Pampulha, Consejho Desenv. Comun. Comunidade
Vargem Bonita, Conseiho Desenv. Comun. Vista Alegre, Desaflo Jovem
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Hebrom, Grêmio Cultural Recreativo Torcida Organizada Galoucura, Grupo
Teatro Iniciativa, Loja Macônica Deus Caridade Justiça n° 18, Movimento
Comun. Unidade Vila Cafezal, Movimento Social Bairro Barreira, Obras
Sociais Paróquia Sagrado Coração Jesus, Prefeitura Municipal Cornercinho,
Prefeitura Municipal Francisco Badaró, Prefeitura Municipal Guarinhatã,
Prefeitura Municipal Ibiracatu, Prefeitura Municipal llicinea, Prefeitura
Municipal lpiacu, Prefeitura Municipal Jequital, Prefeitura Municipal Lagamar,
Prefeitura Municipal Lima Duarte, Prefeitura Municipal Pedra Azul, Prefeitura
Municipal Presidente Juscelino, Prefeitura Municipal Rio Piracicaba, Prefeitura
Municipal Santa Vitória, Prefeitura Municipal São Joào do Pacul, Prefeitura
Municipal Ubai, Sociedade Esportiva Tupinambás. Submetidos a discussão e
votacão, são Os pareceres aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlarnentares,
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 ReuniOes da Mesa da Assembléia, 7 de julho de 1998.
Cleuber Carneiro, Presidente - Dilzon Melo - Elmo Braz - Ivo José - Maria

Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Navarro Vieira - AntOnio
Roberto - Ermano Batista.

ATA DA ioa REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
ADM!NISTRAcAO PUBLICA E DE FISCALIZAcAO FINANCEIRA E

ORcAMENTARIA
As quinze horas e quarenta e trés minutos do dia vinte e seis de maio de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes Os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Sebastião Navarro Vieira
(substituindo este ao Deputado Leonidio Boucas, por indicacão da Lideranca
do PFL), Marcos Helênio, Anderson Adauto e Ambrósio Pinto (substituindo
este ao Deputado Ibrahim Jacob, por indicacao da Lideranca do Bloco Social
Trabathista), membros da Comissão de Administracão Püblica; Kemil
Kumaira, Sebastião Navarro Vieira, Ambrósio Pinto (substituindo este ao
Deputado José Braga, por indicacão da Lideranca do Bloco Social
Trabalhista), Ajalmar Silva (substituindo o Deputado Mauri Torres, por
indicação da Liderança do PSDB) e Anderson Adauto, membros da Comissão
de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária. Estäo presentes também os
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Miguel Martini. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Sebastiâo Navarro Vieira que proceda a leitura da ata da
reunião anterior. Diante da aprovacão de requerimento solicitando a dispensa
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da leitura, o Presidente dá a ata por aprovada e solicita aos membros
presentes que a subscrevam. A Presidéncia informa que a reunião se destina
a apreciar Os pareceres destas Comissöes para o 10 turno dos Projetos de Lei
n°s 1.733/98, do Governador do Estado, e 1.570/97, do Deputado Miguel
Martini. 0 Presidente faz retirar da pauta o Projeto de Lei n o 1.733/98, tendo
em vista requerimento apresentado em Plenário, solicitando sua inclusão em
ordem do dia do Plenário, devido a perda do prazo destas Cornissães para
emissão de parecer. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leào levanta questao de
ordem sobre o "quorum" para abertura de reunião conjunta, a qual e
respondida pelo Presidente. 0 Deputado Marcos Helénic faz a leitura de
ofIcio do Sr. Leonor Goncalves, Vice-Presidente do Conseiho Estadual de
SaUde de Minas Gerais - CESMG -, manifestando a posição contrária da
entidade a aprovação do Projeto de Lei no 1.570/97. 0 Presidente determina a
anexaçäo do ofIcio ao projeto supracitado. A seguir, passa-se a palavra ao
Deputado Arnaldo Penna para leitura de seu parecer de 10 turno, no âmbito
da Comissâo de Administraçao PUblica, para o Projeto de Lei no 1.570/97. 0
Deputado apresenta requerimento mediante o qual solicita seja realizado ciclo
de debates para discutir o mencionado projeto corn entidades e autoridades
interessadas na matéria. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 7 de juiho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Sebastiào Navarro Vieira - Ajalmar Silva -

Carlos Pimenta.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAçAO DOS PROFESSORES CARLOS

ROBERTO DE SOUZA, MARIA DE LOURDES MELO PRAIS, RONALDO DE
NORONHA E DO PASTOR ADER ALVES DE ASSIS PARA INTEGRAREM 0

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAçAO
As quinze horas do dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Cornissães os Deputados Ivair Nogueira, Jose
Maria Barros, Gilmar Machado e AntOnio Andrade, membros da supracitada
Comissäo. Havendo nüniero regimental, o Presidente, Deputado Ivair
Nogueira declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado José Maria Barros, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
que a subscrevam. A seguir, informa que a reunião se destina a argüir OS

professores Carlos Roberto de Souza, Maria de Lourdes Melo Prais, RonaldO
de Noronha e o Pastor Ader Alves de Assis, indicados para integrar 0
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Conselho Estadual de Educacão, e a apreciar o parecer do relator, Deputado
AntOnio Andrade. Passa-se a argüiçâo dos candidatos, conforme consta nas
notas taquigráficas. ApOs, 0 Presidente agradece a presença dos candidatos
e suspende a reunião por 5 minutos. Reabertos os trabaihos, a Presidéncia
passa a palavra ao Deputado AntOnio Andrade, que emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação dos nomes dos professores
supramencionados para integrar o Conselho Estadual de Educação.
Colocado em discussäo e votacäo, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reuniäo, a Presidência suspende os trabaihos por 10 minutos,
para a lavratura da ata. Reaberta a reuniào, o Presidente, em virtude da
aprovacão de requerimento do Deputado Antonio Andrade, dispensa a leitura
da ata da reunião, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissâo
que a subscrevam. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidéncia agradece
a presenca dos parlamentares e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 30 de junho de 1998.
Ivair Nogueira, Presidente - José Maria Barros - Antonio Andrade - Gilmar

Machado.
ATA DA 18a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia trinta de junho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Olinto
Godinho, Wilson Trópia e Anivaldo Coelho, membros da Comissâo
supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado Marcos Helénto.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Olinto Godinho, declara
aberta a reuniäo; em virtude da aprovaçäo de requerimento do Deputado
Wilson TrOpia, dispensa a leitura da ata da reuniao anterior, considera-a
aprovada e solicita aos mernbros da Comissão que a subscrevam. A seguir, 0

Presjdente Iê a correspondéncia enviada pelo Movirnento de Luta PrO-
Creches - MLPC-, solicitando audiência da Comissão para discutir a
Participaçao do Governo do Estado no financiamento das 176 creches
Conveniadas em Belo Horizonte. 0 Presidente solicita a assessoria que
analise a questão. ApOs, distribui o Projeto de Lei no 1.767/98 ao Deputado
Anivaldo Coelho e o Projeto de Lei no 1.714/98 ao Deputado Bené Guedes.
Ato continuo, o Presidente passa a discussão e votacão de proposiçoes que
dispensam a apreciacão do Plenário da Assembléia. Subrnetidos a discussão
e votaçäo, são aprovados, em turno Unico, as Projetos de Lei n°s 1.739/98
Corn a Emenda no 1 (relator: Deputado Anivaldo Coelho) e 1.749/98 ( relator:
Deputado Wilson Trópia). A seguir, o Presidente submete a votacão 0

Requerumento no 2.632/98, que 6 aprovado. Cumprida a finalidade da reunião,
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Sala das Comissöes, 7 dejulho de 1998.
Olinto God inho, Presjdente - Anivaldo Coelho - Bené Guedes.

ATA DA 43a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAD DE
ADMlNISTçAo PUBLICAAs dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de juiho de

mil novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comjssôes 
OsDeputados LeonIdio Bouças, Ajalmar Silva, Marcos Helénjo e Arnaldo Penna,

membros da Comissão supracitada Havendo nümero regimental, oPresidente, Deputado Leon Idio Bouças, declara aberta a reunlâO e, em
virtude de aprovacao de requerumeno do Deputado Arnaldo Penria, dispensa
a Ieitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da comissâo presentes. A seguir, a Presidente informa que a
reunjão se destina a aprecjar a matéria da pauta e comunica o recebimento
das seguintes proposicoes para as quais designa Os relatores para 0 21 turnoa seguir citados: Projetos de Lei n°s 1.642/98 (Deputado Marcos Helenio);
1.666/98 e 1.715/98 (Deputado Arnaldo Penna); 1.594/98 (Deputado Ajalmar
Silva). Passa-se 6 1a Fase da Ordem do Dia, Compreendendo a discussão e a
votacão de pareceres sobre proposlcoes sujeitas a apreciacao do P!enário.
ApOs discussão e votação, são aprovados em 20 turno os pareceres pelaaprovacao das seguintes proposicoes relatadas pelos Deputados acimamencionados : Projetos de Lei n°s 1.594/98, na forma do vencjdo em 1 0 turno;1.642/98 na forma do Substitut,vo n° 1 ao vencido no 1° turno; 1.666/98 corn a
Emenda n° 1; e, 1.715/98 na forma do vencido no 1° turno, corn as Ernendas
n°s 1 a 5. Cumprida a finalidacie da reuniâo, a Presidéncia agradece apresenca dos parlamentares, torna sem efeito a convocacao da reuniào
extraordinárja de amanhã dia 2/7/98 as 10 horas, convoca os membros da
Conijssão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata eencerra os trabalhos

Sala das Comissães, 8 de julho de 1998.
Ajalmar Silva, Presjdente - Sebastião Helvécjo - Ibrahim Jacob - ArnaldoPenna.

AlA DA 59a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As dezesseis horas do dia dois de julho de mil novecentos e noventa e oito,comparecem na Sala das Comissoes Os Deputados Wilson Trópia, Arnaldo

Penna e Ailton Vilela, membros da supracitada Comissão Na auséncia doPresidente e do Vice-presidente o Deputado Wilson Trópia assume a threção
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dos trabaihos e, havendo nürnero regimental, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente unforma que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao
Deputado Arnaldo Penna o Projeto de Lei fl° 1.650/98 e ao Deputado Ailton
Vilela, o Projeto de Lei n° 1.651/98. Encerrada a ia Parte dos trabalhos,
passa-se a .a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacao de
pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenáruo. Submetidos a
discussão e votacão, são aprovados os Pareceres de Redacao Final dos
Projetos de Lei n°s 1.650/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna) e 1.651/98
(relator: Deputado Ailton Vulela). Curnprida a finalidade da reunuão, a
Presidència agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comussão para as reuniöes extraordinárias a serem realizadas nos dias
7/7/98, as 9h30min e as 14h3Ornin, e 8/7/98, as 9h3Omin, determuna a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissães, 7 de julho de 1998.
Ailton Vulela, Presidente - Arnaldo Penna - Bulac Pinto.

ATA DA 60a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0
As nove horas e trinta minutos do dia sete de juiho de mil novecentos e

noventa e olto, cornparecem na Sala das Comissöes as Deputados Ailton
Vilela, Bilac Pinto e Arnaldo Penna, membros da supracitada Comissão.
Devido a ausência do Presudente, o Deputado Aliton Vilela assume a direção
dos trabaihos e, havendo nUmero regimental, declara aberta a reunião. Em
virtude da aprovação de requerirnento do Deputado Arnaldo Penna, o
Presidente dispensa a leitura cia ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos rnernbros da Comissão que a subscrevam. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
distribui ao Deputado Arnaldo Penna a Proposta de Emenda a Constituicão n°
30/96 e os Projetos de Lei n°s 1.581/97, 1.594, 1.642 e 1.666/9 e ao
Deputado Bilac Pinto, os Projetos de Lei n°s 1.558 e 1.578/97 e 1.695/98.
Encerrada a 11 Parte dos trabaihos, passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia,
corn a discussão e a votação de pareceres sobre proposicöes sujeitas a
aprecuaçao do Plenário. Submetidos a discussão a votacão, são aprovados os
Pareceres de Redaçao Final da Proposta de Emenda a Constituição n° 30/96
e dos Projetos de Lei n°s 1.581/97, 1.594, 1.642 e 1.666/98 (relator: Deputado
Arnaldo Penna); 1.558 e 1.578/97 e 1.695/98 (relator: Deputado Bilac Pinto).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Wilson Trôpia - Arnaldo Penna.
ATA DA 127a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAcAO FINANCEIRA, E ORcAMENTARIA
As dez horas do dia sete de juiho de mil novecentos e noventa e oito,

corn parecem na Sala das Corn issöes Os Deputados Sebastião Helvécio,
Sebastião Navarro Vieira, Carlos Pimenta e Ajalmar Silva (substituindo este
ao Deputado Mauri Torres, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da Comissão supracitada. Devido a ausência do Presidente, Deputado Kemil
Kurnaira, o Vice-Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, assume a direçâo
dos trabaihos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerirnento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
que a subscrevam. ApOs, informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta e suspende a reuniäo ate que as matérias
sejam apreciadas em Plenário. As 10h50min, são reabertos Os trabalhos, corn
a presença dos Deputados Mauri Torres, Sebastião Navarro Vieira, AIlton
Vile! a e Marcos Helênio (substitiuindo os dois Ultimos aos Deputados Kemil
Kumaira e Durval Angelo, respectivamente, por indicação das Lideranças do
PSDB e do PT), membros da Comissão supracitada. Devido a ausência do
Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Sebastiäo Navarro Vieira
assume a direçao dos trabaihos, retira da pauta o Projeto de Lei n° 1.757/97,
do Governador do Estado, por não atender aos pressupostos regimentais, e
designa o Deputado Marcos Helênio para relatar o Projeto de Lei n o 1.120/97.
Corn a palavra, o Deputado Marcos Helênio emite parecer, mediante o qual
conclul pela aprovaçao do projeto na forma do vencido no 10 turno, corn a
Emenda n° 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Curnprida a finalidade da reunião, a Presidêncja agradece a presença dos
parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a prOxirna reunião
extraordjnária, a ser realizada no dia 8/7/98, as 10h30mjn e as 15hl5min,
determina a lavrafura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 8 de julho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Helvécio - Mauri Torres - Sebastião

Navarro Vieira - Durval Angelo - José Braga.
ATA DA 61 a

REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAcAO
As nove horas e trinta minutos do dia oito de julho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Dimas
Rodrigues, Wilson TrOpia e Arnaldo Penna, membros da supracitada
Comissâo. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Dimas
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Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Wilson Trôpia, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destiria a apreciar
a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna Os

Projetos de Lei n°s 1.385/97 e 1.715/98 e ao Deputado Wilson TrOpia, o
Projeto de Lei n° 1.397/97. Encerrada a 1a Parte dos trabaihos, passa-se 6 P
Fase da Ordem do Dia, corn a discussäo e a votação de pareceres sobre
proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário. Subrnetidos a discussão e
votacão, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°s 1.385/97, 1.715/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna) e 1.397/97 (relator:
Deputado Wilson Trópia). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão
para as reuniães extraordinárias a serem realizadas hoje, as 14h3Omin e as
20 horas, determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissöes, 8 de juiho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - Ailton Vilela. 	 -

ATA DA 99a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAAO
PCJBLICA

As dez horas e quinze minutos do dia oito de juiho, comparecem na Sala
das ComissOes os Deputados Ajamar Silva, Arnaldo Penna, Ibrahim Jacob e
Sebastião Helvécio, membros da Comissão supracitada. Havendo nCimero
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Arnaldo Penna,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0 Presidente
comunica o recebimento do Projeto de Lei Complementar n° 33/98,
designando relator da rnatéria, no 2 0 turno, o Deputado Arnaldo Penna, e
suspende a reunião. As 11 h30min, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva,
reabre Os trabaihos corn a presenca dos Deputados Sebastião Helvécio,
Mauru Torres (substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna, por indicação da
Liderança do PSDB) e Paulo Pettersen (substituindo o Deputado Antânio
Andrade, por indicaçao da Lidenraça do PMDB). Passa-se a ia Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário. Corn a palavra, o Deputado
Mauri Torres, relator no 2 0 turno do Projeto de Lei n° 1.700/98, da CPI do
IPSEMG, apresenta seu parecer sobre a matéria, o qual conclui pela
aprovaçao do projeto na forma do vencido em 1 1 turno. Colocado em
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discussäo e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente deixa de
apreciar o Parecer para o 20 Turno do Projeto de Lei no 1.790/98, do Tribunal
de Contas, por não estarem cumpridos Os pressupostos regimentais para sua
apreciaçao. Passa-se 6 3a Fase da Ordem do dia, compreenciendo a
discussão e a votação de proposiçoes da Comissão. ApOs discussâo e
votaçao, é aprovado o Parecer de Redaçâo Final do Projeto de Lei no
1.558/97, do Deputado Wanderley Avila. ApOs votação, é aprovado
requerimento em que o Deputado Paulo Piau solicita seja realizada reunião
para debater corn os convidados que menciona o Projeto de Lei n o 1.543/98,
de sua autoria, que dispöe sobre as licitaçOes e os contratos da administraçao
centralizada e autârquica do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a reunião extraordinária de logo mais, as 15 horas,
conforme edital já publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
tra bat hos.

Sala das Comissöes, 8 de juiho de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Joào Leite - Antonio

Genaro.
ATA DA 62a

 REUNIAD EXTRAQRDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As quatorze horas e trinta minutos do dia oito de julho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Dimas
Rodrigues, Arnaldo Penna e Ailton Vilela, membros da supracitada Comissão.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do
Deputado Arnaldo Penna, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão que a
subscrevam. A seguir, informa que a reuniâo se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna Os Projetos de Lei
n

o
s 6 e 201/95, 1.555/97, 1.595 e 1.613/98 e o Projeto de Resoluçao no

1.649/98; ao Deputado AIlton Vilela, os Projetos de Lei n o
s 1.662, 1.667,

1.744, 1.745, 1.758 e 1.763/98. Encerrada a i a Parte dos trabaihos, passa-se1a 
Fase da Ordem do Dia, corn a discussäo e a votaço de pareceres sobre

proposiçOes sujeitas a apreciaçao do Plenário. Submetidos a discussão e
votacao, são aprovacjos Os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
no

s 6 e 201/95, 1.555/97, 1.595 e 1.613/98 e do Projeto de Resoluçào no
1.649/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna); 1.662, 1.667, 1.744, 1.745, 1.758
e 1.763/98 (relator: Deputado Aliton Vilela). Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos pariamentares, convoca os membros
da Comissão para a reuniâo extraordinária a ser realizada hoje, as 20 horas,
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determifla a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das ComissOes, 8 de juiho de 1998.
Bilac Pinto, Presidente - Jorge Hannas - Aliton Vilela - Arnaldo Penna -

Dimas Rodrigues.

TRAM ITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 TURNO UNICO DO REQUERIMENTO N o 2.449/97

Comissão de Direitos Humanos
RelatOrio

Por rneio do requerimento em análise, o Deputado Geraido Rezende solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de
Seguranca PUblica, para que sejam abertos os arquivos secretos do DOPS,
em cumprimento ao que determina a Lei no 10.360.

Fundamentacão
A matéria em análise e de competência desta Casa, conforme determina o

art. 62, XX)(l, da Carta Estadual, que atribul a Assembléia Legisiativa a
fiscalizaçäo e o controle dos atos do Poder Executivo, incluindo os da
administração indireta.

Trata-se de assunto relacionado com a defesa do direito individual e, como
tal, constitui matéria afeta a esta Comissão.

Julgamos, entretanto, que o ilustre autor incorre em erro técnico ao solicitar
abertura dos arquivos do DOPS conforme estabelece a Lei no 10.360, de
28/12/90, pois essa lei determina a entrega dos arquivos do DOPS para o
Arquivo PUblico Mineiro, e a abertura dos arquivos secretos deverá obedecer
a legislação especifica sobre o caso.

Entendemos que a solicitacão tern o alto objetivo de "mostrar a escuridão
da ditadura". Sem düvida, independentemente do pequeno engano ocorrido, a
abertura solicitada é de enorme importância para a compreensão dos fatos do
periodo e do rnecanismo que produziu a policia poiltica. Por esse motivo, a
proposiçao merece a aprovaçäo. Todavia, tendo sido detectada
impropriedade técnica na formulação do requerimento, apresentamos ao final
emenda supressiva, que visa a melhor atender ao que se requer na
proposição.

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

2.449/97 corn a Emenda n o i, apresentada a seguir.
EMENDA N O 1

Suprima-se a expressão "em cumprimento a Lei Estadual no 10.360".
Sala das CornissOes, 10de junho de 1998.
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João Leite, Presidente - Ivair Noguejra, relator - Gilmar Machado. 	
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.384/97
Comissäo de Turismo, IndUstria e Cornércjo

Relatáno
A proposiçao em exame, apresentada pelo então Deputado Baldonedo

Napoleão, tern por objetivo criar o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
do Potencjal TurIstico da Estrada Real.

Encaminhada para exame preliminar a Comissão de Constituiçao e Justiça,
que näo encontrou ôbice a sua tramitaçao, vem a matéria a esta Cornissâo
para receber parecer, na forma regimental.

Fundamentaçao
A histOria colonial mineira fez-se por caminhos e trilhas abertos pelos

bandeirantes, que, na busca ora do gentio para apresar, ora de gernas e
metals preciosos, foram dilatando o territôrio e incorporando a Coroa
Portuguesa o vasto e rico sertão das Gerais.

Entre as serras do Mar e do Espinhaço, o interior foi, palmo a palmo,
conquistado, ocupado, explorado e, finalmente, civilizado. Exploradores e
aventureiros, escravos e tropeiros, agentes da Corca e autoridades coloniais,
religiosos, militares, fugitivos da justiça, uma grande variedade de gente de
toda procedência usou as estradas que levavam do litoral as minas de ouro,
buscando riquezas, mas também produzindo e deixando urna cultura rica e
uma intensa vida social, que marcaram o século XVIII.

Em decorréncia do declinio da producäo aurifera, o que fora uma
emaranhada rede de comunicaçoes interligando vilas, arraiais, povoados e
fazendas ficou abandonado ou esquecido, perdendo-se, corn isso, marcos
significativos da histOria de Minas e do Brasil.

A criação de urn programa de recuperaçao e aproveitamento do potericial
turIstico da velha Estrada Real e das trilhas que a ela davam acesso é
iniciativa de dupla importàncja para o Estado: por urn lado, oferece a
possibilidade de se resgatar urn perlodo importante da histOria regional; por
outro, enseja a abertura de nova frente de desenvolvimento econômico por
meio da exploraçao da atividade turistica.

O turismo como atividade econôrnica é o setor que mais cresce no mundo,
ocupando significativa parcela da populaçao e movimentando recursos
consideráveis, que revertem em melhoria da qualidade de vida para OS
habitantes das localidades que a ele se dedicam.

O Estado de Minas Gerais, assim como o Brasil, não tern sabido explorar
corn eficiência os recursos naturals, artisticos, histOricos e culturais de que é
abundantemente dotado.
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O projeto de lei em estudo, como se ye, associa a valorizaçao da história

corn o aproveitamento de urn espaco de potencial turIstico inegável e, por
isso, deve prosseguir em sua tramitação.

Conclusâo
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.384/97 no 10

turno, na forma original.
Sala das Comissöes, 13 de rnaio de 1998.
Gil Pereira, Presidente - Paulo Piau, relator - Raul Lima Neto - Tarclsio

Henriques.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.569/97

Comissão de SaUde
Relatório

0 projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Alencar da Silveira JUnior,
assegura o oferecimento gratuito dos exarnes para diagnastico de AIDS as
gestantes atendidas pela rede pUblica.

Examinada a matéria pela Comissäo de Constituicäo e Justica, que concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição e
apresentou a Emenda n° i, cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer
sobre o projeto, nos termos regimentais.

Fundamentaçäo
0 projeto em estudo assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, dos

exames para diagnOstico de AIDS as gestantes atendidas pela rede pUblica.
Como medida suplementar, o Poder Executivo fará ampla divulgaçâo do
exame, bern como das condicoes para a sua realizaçao.

O projeto em tela teve corno base as frequentes denUncias, feitas pela
imprensa nacional, de numerosos casos de recém-nascidos portadores do
virus da AIDS, notadamente de gestantes de menor poder aquisitivo
atendidas pela rede pUblica.

Trata-se, portanto, de reconhecer a imperiosa necessidade de se
estabelecer uma politica pUblica de atendimento as gestantes do Sistema
Unico de SaUde, no que se refere a essa questão.

Ademais, a ampla divulgaçâo da importância desses exames, assim como
as condiçöes para sua realizacão, encontram ernbasarnento nos preceitos da
Carta rnineira, especificamente no art.186, que assegura polIticas sociais e
econômicas que visem a eliminacäo do risco de doenças e o acesso as acOes
e aos serviços de saUde.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovaçào do Projeto de Lei n° 1.569/97, no 10

turno, corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissâo de Constituiçâo e
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Sala das Comissöes, 18 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Wilson Pires, relator - Marcos Helénjo

PARECER DE REDAcAQ FINAL DO PROJETO DE LEI N O 6/95Corn issão de Redaçao
O Projeto de Lei n o 6/95, do Deputado Marcos Helênio, que cria o Fundo

Estadual de Protecao e Defesa do COnsurnjdor e dá outras providências
, foiaprovado no 20 turno, na forma do Substitut,vo n o 1 ao vencido no 10 turno.Vern agora o projeto a esta Comissào, 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.
Importa esclarecer que a referéncia ao Decreto Federal n o 861, de 1993,feita no Inciso II do art. 30 do projeto, foi substituida pela citação do Decreto n

o2.181, de 1997, que passou a reguIamenar o Código do Consurnjdor erevogou aquela norma, ainda em vigor quando da elaboracao do projeto emanálise.

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

PROJ ETO DE LEI N o 6/95
Cria o Fundo Estadual de Protecao e Defesa do Consumidor e dá outrasprovjdêncjas
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:Art. 10 - 

Rca criado o Fundo Estadual de Protecao e Defesa doConsumidor, destinado a financiar acOes que visern a cumprir 
Os objetivos daPolitica Nacional de Relacoes de Consumo

Art. 21 - Poderäo ser beneficjários do Fundo Estadual de Protecao e Defesado Consumidor:
I - órgao Cu entidade da administraçao pUblica direta Cu indireta, estadualCu municipal, responsávej pela elaboracao, pela criacao, pela implantacao Cupela execucao de projetos ou programas de proteçao e defesa doconsum idor;
II - entidade não governamej legalmente constitulda sem fins lucrativose corn mais de 2 (dols) anos de funcionamento, voltada para a protecao e adefesa do consumidor.
Art. 30 - o Fundo Estadual de Protecao e Defesa do 

Consumidor, denatureza e individuaçao contábejs será cOnstjtujdo dos seguintes recursos:I - indenizacoes decorrentes de cOndenacs e multas advindas dodescumprjme 0 de decjsOes judicials, em acOes coletivas relativas ao direitodo Coflsumjdor;
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II - 20% (vinte por cento) do valor das multas aplicadas pela Promotoria

Especializada de Defesa do Consumidor - PROCON-MG -, na forma do art.
55 da Lei Federal n° 8.078, 11 de setembro de 1990, e do Decreto Federal n°
2.181, de 20 de marco de 1997;

III - rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicaçöes
financeiras;

IV - doaçöes, auxilios, contribuiçöes e legados que Ihe venham a ser
destinados por pessoa fIsica ou juridica, nacional ou estrangeira;

V - dotação consignada anualmente no orcamento do Estado;
VI - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades

pUblicas;
VII - produto de incentivos fiscais instituidos em favor da protecão e da

defesa do consumidor;
VIII - recursos provenientes do Conselho Nacional de Defesa do

Consumidor;
IX - recursos de qualquer origem, desde que não
§ 1 1 - Os recursos de que trata este artigo serâo depositados em conta

especial, em instituição financeira indicada pelo Poder Executivo Estadual.
§ 21 - Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do Fundo

em operacöes ativas, sempre que necessária a preservacão do poder
aquisitivo da moeda, na forma prevista na legislacão de regéncia dos fundos.

Art. 40 - 0 Fundo Estadual de Protecäo e Defesa do Consumidor terá prazo
indeterminado de duraçao.

Art. 51 - Cabe ao Conselho Estadual de Defesa do Consumidor definir,
mediante instrumento normativo próprio, as especificaçöes das contrapartidas
a serem exigidas dos beneficiários, incluindo-se entre elas:

I - Os seguintes projetos ou programas de importância principal:
a) projetos de ressarcimento a coletividade de danos causados aos

interesses do consumidor;
b) programas especiais de garantia dos direitos básicos do consumidor;
II - os seguintes projetos ou programas de importãncia secundária:
a) capacitacão de recursos humanos necessários a consecução dos

objetivos do art. 1° desta lei;
b) projetos de comunicacão para divulgação de açöes de proteção e defesa

do consumidor;
c) outros projetos voltados para a proteção e a defesa do consumidor.
Parágrafo ünico - Compete ainda ao Conselho Estadual de Defesa do

Consumidor definir as condiçöes para a concessäo de financiamentos ou para
outras formas de Iiberação de recursos.
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quando houver, as contrapartjdas a serem exigidas dos beneficiários serão
definidas pelo grupo coordenador.

Art. 7° - 0 Fundo Estadual de Proteçao e Defesa do Consumjdor terá como
órgão gestor a Secretarja de Estado da Fazenda, que terá, entre outras, asseguintes incumbéncias:

I - providencar a inciusäo dos recursos de qualquer fonte no orcamento do
Fundo, antes de sua aplicaçao;

II - organizar o cronograrna financeiro de receita e despesa, acompanhar
sua execuçao e a aplicacao das disponibilidades de caixa;

III - responsabjlizarse pela execuçao do cronograma fisico do projeto Cu daatividade beneficjacjos corn recursos do Fundo.
Art. 80 - 0 Fundo Estadual de Proteçao e Defesa do Consumjdor terá como

agente financeiro uma instituiçäo a ser indicada peio Poder Executivo, a qual
terá as segwntes funcOes:

I - aplicar os recur-sos do Fundo segundo as normas e os procedimentos
definidos pelo Orgão competente

II - remunera- diretarnente Cu aplicar as disponibi(jdades ternporánas decaixa para evitar a descapitalizacao do Fundo;
III - comunicar ao Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, no prazo

máxjmo de 5 (clnco) dias Uteis, a realizacao de depôsjtos a crédito do Fundo,corn especificacao da origem;
IV - emitir reiatOrjos de acompanhamento dos recursos colocados a sua

disposjcao
Parágrafo ünico - 0 agente financeiro, quando institucac püblica, näo far-6

jus a nenhum tipo de remuneracao pelos servicos prestados.Art. 90 - Integram o grupo coordenador:
I - 1 (urn) representante da ProcuradorjaGeral de Justiça;II - 1 (urn) representante de instituicão financejra estaduat;
III - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado do Planejamento eCoordenacao Geral;
IV - 1 (urn) representante da Secretar-ja de Estado da Fazenda;
V - o President do Conseiho Estadual de Defesa do Consumidor;
VI - o President da Cornissão de Defesa do Consurnidor da AssembiéiaLegislativa;

VII - 2 (dois) representantes dos Orgãos municipats ofIciais de defesa doConsumidor, corn sede no Estado;

VIII - 2 (dois) representantes das entidades elvis sern fins lucrativos
voltadas para a defesa do consumjdor, corn sede e area de atuação no
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Estado;

IX - 1 (urn) representante de entidade classista que congregue categorias
de fornecedores.

§ 1 1 - 0 representante de que trata o inciso I deverá ser membro do
Ministério Pübiico em exercIcio na Curadoria de Proteçao ao Consumidor
dessa instituicão.

§ 20 - Os representantes de que tratam os incisos V e VI poderão ser
substituidos, em caso de impossibilidade temporária, por outro membro dos
órgãos representados, a critérlo desses.

Art. 10 - Compete ao grupo coordenador, além das funcães estabelecidas
na Lei Corn plementar n o 27, de 18 de janeiro de 1993:

I - aprovar o piano de aplicação dos recursos, conforme as diretrizes
estabeiecidas nos pianos de açào governamental e nas deliberaçôes do
Conseiho Estadual de Defesa do Consumidor;

II - acompanhar a execuçâo do piano de aplicação dos recursos;
III - eiaborar o cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo;
IV - elaborar a proposta orcamentária do Fundo;
V - definir a aplicaçao das disponibilidades transitOrias de caixa do Fundo.
Art. 11 - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual de Proteçäo e

Defesa do Consumidor obedecerão ao disposto na Lei Federal no 4.320, de
17 de marco de 1994, e as normas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 12 - Esta lei será regularnentada no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de sua publicaçäo.

Art. 13- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 8 de juiho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Viiela

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJ ETO DE LEI 
NO 

201/95
Comissão de Redacão

O Projeto de Lei n° 201/95, da Deputada Elbe Brandão, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Palma o imOvel que especifica, foi
aprovado no 2 0 turno, na for-ma do vencido no 1 1 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a mater-ia 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 201/95
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Palma o imOvei que
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A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municiplo de Palma o

;mOvel situado nesse municIpio, na Rua Costa Reis, na esquina corn a Rua
do Ouro, constituido de terreno corn area de 4.394,30 M2 (quatro mil trezentos
e noventa e quatro virgula trinta metros quadrados), registrado sob o n°
1/980, no livro 2-RG, no CartOrio de Registro de ImOveis da Comarca de
Palma.

Parágrafo ünico - 0 imOvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
construçao de escola municipal.

Art. 20 - 0 imOvel especificado no art. 10 reverterá ao patrimOnjo do Estado
Se, no prazo de 3 (trés) anos contados da data de publicaçao desta lei, não
Ihe for dada a destinaçao prevista no parágrafo ünico do artigo anterior.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 8 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.120/97
Corn issão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.120/97, do Deputado Gilmar Machado, que dispöe
sobre a renegociaçâo da divida dos municpios e do Estado corn o Instituto de
Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, foi
aprovado no 20 turno, corn a Emenda n° 1 ao vencido no 10 turno.

Vern 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 Regirnento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO 1.120/97
Dispoe sobre a renegociacao da dIvida dos municipios e do Estado corn 0

Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG - autorizado a renegociar corn os Orgãos da administraçao
direta e as entidades da administracao indireta do Estado e dos municipios
conveniados as dividas decorrentes de atraso no recolhimento das
contribuicoes previdenciárjas e das consignacoes facultativas.

Art. 21 - 0 saldo devedor poderá ser pago em ate 180 (cento e oitenta )
parcelas mensais, iguais e consecutivas, de acordo corn o quadro constante
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no Anexo I, atualizadas corn base na variação da Unidade Fiscal de
Referéncia - UFIR - e corn juros de 6% (seis por cento) ao ano.

§ 1 0 - A divida do Estado acumulada ate a data da publicacão desta lei
poderá ser parcelada em ate 360 (trezentos e sessenta) meses.

§ 21 - Para o cálculo do saldo devedor, de que tratarn o "caput" e o § 10
deste artigo, as contribuiçôes em atraso serào acrescidas da multa
estabelecida no Anexo II.

§ 3° - Os órgäos e as entidades estaduais e municipais que possuem
parcelamento em curso poderäo ter os seus débitos reparcelados nos termos
desta lei, permitido o aproveitamento do montante pago a maior em
decorrência da diferença do percentual da multa aplicada.

Art. 31 - Compete ao IPSEMG estabelecer corn cada devedor as condicoes
das partes, observado o disposto nesta lei.

§ 1° - 0 acordo firmado nos termos desta lei conterá cláusula em que o
municIpio autorize, se houver atraso superior a 60 (sessenta) dias no
cumprimento das obrigacoes previdenciárias correntes ou de prestaçöes do
acordo de parcelamento, a retencao da sua quota-parte no ICMS, para
pagamento do débito respectivo, e o repasse do valor a autarquia
previdenciária.

§ 21 - 0 repasse de que trata o § 1 1 será feito pela Secretaria de Estado da
Fazenda, por ocasião da prirneira transferéncia que ocorrer após a
cornunicacão do IPSEMG ao Secretáruo de Estado da Fazenda, sob pena de
responsabilidade deste.

Art. 41 - 0 atraso no pagamento das parcelas ou da contribuicão mensal por
mais de 4 (quatro) meses, consecutivos ou nâo, acarretará o cancelamento
do parcelamento e do convénio de fihiação previdenciária, corn a conseqüerite
perda dos benefIcios desta lei, e a inscrição do débito em divida ativa.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogam-se as dusposicôes em contrário.
Sala das Comissöes, 8 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

Anexo I
(a que se refere o art. 2 1 da Lei n°, de de de 1998)

Saldo devedor 	 NUmero de
(Em R$) 	 parcelas

Ate 40.000,00 	 ate 50
De 40.000,0 1 a	 ate 70

80.000,00
De 80.000,0 1 a	 ate 90
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De 120.000,01 a 	 ate 110 -
160.000,00

	

De 160.000,01 a 	 ate 130 -
200.000,00

De 200-000,01 a -ate 150 -
240 .000,00

De 240.000,01 a __________ate 170
280.000,00
Acima de 	 -ate 180

- 280.000,01
Anexo II

(a que se refere o art. 2°da Lei n°, de de de 1998)

	

I Saldo devedor 	 Multa

	

(Em R$) 	 ___________
AtélOO.000,00 -1,0%

	

De 100.000,01 a	 1,5%

	

200.000,00 	 -

	

Acima de 	 2,0%
200.000,01

FARECER DE FEDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.385/97
Corn issão de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.385/97, do Deputado Ajalmar Silva, que autoriza C
Poder Executivo a fazer a doaçao ou a reversão dos imOveis que menciona,
foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vem 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 0 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.385/97
Autoriza a Poder Executivo a fazer a doaçáo ou a reversão dos imóveis que

menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Poder Executivo autorizado a doar ou a fazer reverter aos

municIpios as pracas de esportes construldas pelo Estado relacionadas no
anexo desta lei.

Parágrafo ünico - A alienaçao dos imOveis de que trata o "caput" deste
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artigo condiciona-se a sua utilizacão como centros de prática de esporte e de
lazer.

Art. 21 - Os municIpios donatários deveräo formalizar, na Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administraçao, seu interesse pela doação ou
pela reversäo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de
publicação desta lei, sob pena de renüncia tácita.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Corn issöes, 8 de juiho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Wilson TrOpia.

ANEXO
(a que se refere o art. 10 da Lei n°, de de juiho de 1998)

* - 0 referido Anexo foi publicado na edicao do "Diário do Legislativo" de
11/7/98.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.555/97
Cornissâo de Redacão

0 Projeto de Lei no 1.555/97, do Governador do Estado, que autoriza a
alienacao dos imóveis de propriedade da RURALMINAS que especifica, foi
aprovado nos turnos regirnentais, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissào, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos terrnos do § 10 do art.
268 do Regirnento Interno.

Cumpre informar que esta Cornissão alterou a medida do imôvel citado no
inciso I do art. 1 0 do projeto, de 543m 2 (quinhentos e quarenta e trés metros
quadrados) para 547m 2 (quinhentos e quarenta e sete metros quadrados), por
ser esta a area correta, conforme a docurnentaçâo que instrul o processo.

z Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.555/97
E
0 Autoriza a alienação dos imóveis de propriedade da Fundação Rural

Mineira - Colonizacão e Desenvolvirnento Agrário - RURALMINAS - que
0 especifica.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:E0
Art. 1 0 - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonizaçao e Desenvolvimento

Agrário - RURALMINAS - autorizada a vender aos municIpios a seguir
relacionados as irnóveis especificados:

- ao MunicIpio de Itambacuri 3 (trés) lotes, situados defronte ao rnercado
municipal daquela cidade, corn rnetragern de 547rn 2 (quinhentos e quarenta e
sete metros quadrados), 510rn 2 (quinhentos e dez metros quadrados) e
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(quinhentos e quarenta e urn metros quadrados), respectivamente

registrados sob o n o 3.767, a fis. 180 do livro 2-M, no CartOrio de Registro de
tmóvejs da Comarca de Itambacuri;

- ao MunicIpio de Pirapora as quadras 184 e 199, situadas na Rua H, no
Bairro Cidade Jardim, naquela cidade, cada uma contendo 20 (vinte) totes de
12m (doze metros) por 30m (trinta metros), totalizando 7.200m 2 (sete mu eduzentos metros quadrados), e registradas, respectivamente, sob os n 

Ccmarca de Pirapora;
12.303 e 12.304 no livro n o 02- AR, no Cartôrio de Registro de lmOveis da

III - ao MunicIpio de Oliveira urna area de 1.500m 2 (mil e quinhentos metros
quadrados), situada na Rua Coronel Benjamim Guimaräes, nas imediaçôes
do matadouro municipal daquela cidade, registrada sob o no 6.517, a fis. 290
do iivro 2-N, no Cartório de Registro de tmóveis da Comarca de Oliveira;

IV - ao Municiplo de Gouveia urn terreno corn area de 4.600m 2 (quatro mil e
seiscentos metros quadrados), situado na Alameda Souza Lima, naquela
cidade, registrado sob o no 2.085 no livro 2, no CartOrio de Registro de
IrnOvejs da Comarca de Diamantjna

V - ao Municiplo de Coromandel urn prédio residencial de 2 (dois)
pavimentos, em area de 288,97m 2 (duzentos e oitenta e oito virgula noventa e
sete metros quadrados), situacJo na Av. Governador Israel Pinheiro, 241/5,
naquela cidade, registrado sob o n o 3.175, a fis. 150 do livro 2-J, no CartOrio
de Registro de Imáveis da Comarca de Coromandel.

Art. 2'- Os imOveis de que trata a art. 10 desta lei poderão ser pagos em ate
10 (dez) parcelas mensais, corrigidas monetariamente, atendido o disposto no
art. 18 da Constituiçao do Estado relativamente a avaliaçao.

Art. 30 - Caso não haja interesse do municlpio em adquirir o imOveI
especificado no art. 10 desta lei, fica a RURALMINAS autorizada a realizar a
alienacão a terceiros, par meio de licitacão.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 50 Revogam-se as disposicaes em contrário
Sala das Comissães, 8 de jutho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE RESOLucAO NO
1.649/98

Comissão de Redação
0 Projeto de Resoluçao n o 1.649/98, da Mesa da Assembléja Legisiativa,

que modifica a Resolucao no 5.176, de 6/11/97, que contém o Regimento
Interno da Assembléla Legistativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no21 turno, corn as Emendas n o

s 1 a 10 e 12 ao vencido no 10 turno.
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Vern agora a 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 lnterno.

Esta Comissão propãe a supressào do § 1 1 do art. 287 acrescido a
Resotucão n o 5.176 pelo art. 20 do projeto, par tratar-se de matéria
prejudicada pela Emenda no 2 aprovada no 20 turno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposiçäo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE RESOLUçAO NO 1.649/98
Modifica a Resolução no 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém a

Regimento interno da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais aprava:
Art. 1° - 0 TItulo VII - Do Processo Legislativo - CapItulo V - Das

Peculiaridades do Processo Legislativo - da Resolucao no 5.176, de 6 de
novembro de 1997, fica acrescido da seguinte Secâo V - Do Rita Especial -,
renumerando-se as artigos subseqüentes:

"Seção V
Do Rita Especial

Art. 286 - Par deliberaçâo do Plenário, poderá ser adotado rita especial de
tramitaçao para a proposição.

§ 10 - SO poderão tramitar simultaneamente pelo rita especial 2 (duas)
proposiçöes.

§ 20 - 0 rita especial de tramitação nao se aplica aos projetos de que trata a
art. 204.

Art. 287 - No rita especial, serão observados as seguintes procedimentos:
- as oradores seräo inscritos pela LIder, que deverá declarar a

posicionamento relativo a proposiçâa do Bioco Parlamentar au da Bancada
nâo coligada em Bioco;

It - a palavra será concedida alternadamente, observando-se:
a) a distribuicão eqüitativa do tempo de usa da palavra entre Blocos

Pariamentares e entre Bancadas favoráveis e contrárias a propasiçao;
b) a posicionamenta contrário e favorável a proposiçâo, durante a discussão

e a encaminhamento de votacão;
c) a ordem de inscriçâo dos Blocos Pariamentares e das Bancadas;
d) a ordem de inscricäo do Deputado;
III - a prazo de discussão será de, no maxima, 4 (quatra) horas, podendo

cada orador usar da palavra par ate 30 (trinta) minutos;
IV - a prazo de encaminhamento de votaçãa será de, no maxirno, 1 (uma)

hora, padendo cada orador usar da palavra par ate 10 (dez) minutos;
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V - no encarninhamento de matéria destacada, farào uso da paiavra 2 (dais)

Deputados, sendo 1 (urn) a favor da proposiçao e 1 (urn) contra, pelo prazo
de ate 5 (cinco) minutos cada urn;

VI - no encaminharnento de votaçâo de requerimento incidente, farão uso
da palavra 2 (dois) Deputados, sendo 1 (urn) a favor da proposiçao e 1 (urn)
contra, pelo prazo de ate 10 (dez) minutos cada urn;

VII - será dispensado 0 interstIcio regimental entre as dois turnos detramitaçâo.
§ 10 - Quando a Deputado inscrito näo fizer uso da palavra ou não utilizar

todo a tempo previsto nos incisos Ill e IV deste artigo, será a palavra
transferida, por indicação do Lider de Bloco Parlamentar ou de Bancada,
independentemente de inscrição, para Deputados que, relativamente a
matéria, tenham posição idéntica a do Deputado cujo prazo de
pronunciamento sera completado.

§ 21 - Aplicado a disposto no § 1° e ainda restando tempo não utilizado por
Bancadas que tenham determinada posição relativamente ao projeto, esse
tempo será transferido a Bancadas que tenhani quanto a matéria, posiçâo
contrária a daquelas.

§ 30 - Quando se adotar a rito especial para proposiçao que esteja
tramitando em regime de urgéncia, as prazos de que tratam os iricisos III, IV,
V e VI deste artigo não se reduzirão a metade.

§ 40 - Terá direito a inscriçäo para fazer uso da palavra, observado a
disposto no inciso I, no que couber, a Deputado integrante de representaçao
partidária de composiçao numérica insuficiente para a formaçao de Bancada.

Art. 20 - 0 TItulo XIV - Disposicoes Finais e TransitOrias - da Resoluçao n°
5.176, de 6 de novembro de 1997, fica acrescido do seguinte art. 311,
renumerando-se as artigos su bsequentes:

"Art. 311 - A reunião deliberativa da Assembiéia Legislativa em que for
apreciada praposicao submetida ao rita especial de tramitaçao será
transmjtida ao vivo, pela TV Assembléia.

Parágrafo ünico - Quando não houver, na ordem do dia, proposição
submetida ao rito especial de tramitação, a transmjssão ao viva de reuniâo
deliberativa poderá limitar-se a fase do Grande Expediente.".

Art. 30 Os dispositivos da Resoluçao n° 5.176, de 6 de novembro de 1997,
a seguir relacionados passam a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 11 - Ocorrendo vaga na Mesa, seu preenchimerito far-se-6 por eleição,
dentro de 10 (dez) dias, coma primeiro ato da ordem do dia, exceto para 0
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
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sucessor regimental.";

"Art. 83 - .................
III - interromper a orador que se desviar do ponto em discussão, falar sabre

matéria vencida, bern como faltar a consideração para corn a Assembléia
Legislativa, sua Mesa, suas comissOes ou algum de seus membros e em
geral corn representantes do poder püblico, charnando-o a ordem au
retirando-Ihe a palavra;";

"Art. 112- ............................
§ 3° - 0 Presidente deixará de receber a requerimento que não atenda aos

requisitos regimentais, cabendo dessa decisão recurso ao Plenário, no prazo
de 5 (cinco) dias, ouvida a Cornissão de Constituiçäo e Justiça.";

"Art. 123 - As reuniOes de comissão são:
- ordinárias, as que se realizam nos termos do art. 125;

II - extraordinárias, as que se realizam em horário ou dia diversos dos
fixados para as ordinárias, convocadas pelo seu Presidente, de ofIcio ou a
requerimento da maioria de seus rnembros;

III - especiais, as que se destinam a eleição do Presidente, do Vice-
Presidente ou a exposiçaa de assuntos de relevante interesse püblico.";

"Art. 135 - ..................................
§ 10 - 0 Presidente paderá designar relator antes da reunião, dando ciência

do ato aos mernbros da comissão.";
"Art. 166 - A questao de ordern será formulada, no prazo de 5 (cinco)

minutos, corn clareza e indicação do preceito que se pretende elucidar.";
"Art. 200 - ................................
III - de, no minima, 100 (cern) Câmaras Municipais, manifestada pela

maioria dos membras de cada uma delas.";
"Art. 254 - ApOs vatacao em reunião pibIica, a Deputado paderá fazer

declaração de voto pela prazo de 5 (cinco) minutas.";
"Art. 264 - Anunciada a votaçãa, esta poderá ser encaminhada pelo prazo

de 10 (dez) minutos, incidindo a encaminhamento sabre a propasiçãa no seu
todo, em conjunto corn as emendas, mesmo que a votacão se dê par partes.";

"Art. 273 - .......................................
II - redução a metade dos prazos regimentais, ressalvado a dispasto no § 30

do art. 287.";
"Art. 282 - 0 destaque para votação em separado de dispositivo ou emenda

sera requerida ate a anüncio da fase de votaçãa da propasiçãa principal,
exceto a relativo a praposiça submetida a rito especial de tramitaçãa, a qual
deverá ser requerida ate a inicia da segunda parte da reuniãa.".

Art. 40 - 0 art. 125 da Resalucaa n° 5.176, de 6 de navernbro de 1997,
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passa a vigorar acrescido do seguinte § 4°: 	 51
"Art. 125 -.......

§ 40 - 0 disposto no paragrafo anterior nâo se aplica a reunjão de corn 
5Soparlarnentar de inquerito.".

Art. 50 - 0 art. 162 da Resoluçao n o 5.176, de 6 de novembro de 1997,passa a vigorar acrescjdo do seguinte § 10, renumerando..se o seu parágrafoünico como § 20:

"Art. 162 -..................
§ 1° - 0 tempo de aparte não excederá a 3 (trés) minutos no GrandeExpedjente

Art. 60 - 0"caput" do art. 136 da Resoluçao n o 5.176, de 6 de novembro de1997, passa a vigorar corn a redacao que segue, acrescentandose ao artigoo seguinte § 30 e passando o seu § 3 0 a figurar como § 40:
"Art. 136 - 0 membro da comissão poderá requerer vista do parecer em

discussc, quando nâo houver distribuiçao de seu avulso.
§ 30 - A distribuiçao de avulso do parecer deverá ser requerida pelo relatorantes da leitura deste.

Art. 70 - 0 art. 282 da Resoluço n o 5.176, de 6 de novembro de 1997, fleaacrescido dos segujntes § § 1 0 e 20:
"Art. 282 - ...................
§ 10 - 

Ca da Bancada por intermédjo de seu LIder, poderá requererde
staques ate o lirnite de 1/10 (urn décinio) do nümero de artigos daproposicao e de 1/10 (um décirno) do nürnero de emendas, 

assegurandose 0mInimo de 1 (urn) destaque por representacao partidárja.
§ 21 - Os destaques, para votaçâo ern Separado, de partes do artigo

integrarao o limite previsto no parágrafo anterior, 
relativamente ao nümero deartigos da proposicao"

Art. 80 - 0 art. 120 da Resoluçao n o 5.176, de 6 de novembro de 1997, ficaacrescido do seguinte incjso XXX:
"Art. 120 -

	 ...............
)(XX - deferir pedido de distribuiçao de avulso."
Art. 90 - 0 art. 233 da Resoluçao no 5.176, de 6 de novembro de 1997, ficaacrescido do seguinte inciso XXIII:
"Art. 233 ..........................................
XXIII - rito especial.".
Art. 10 - Esta resoluçao entra em vigor na data de sua 

publicaçao excetono que se refere aos arts. 1° e 20, que vigorarao a partir de 10 de feverejro de
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1999.

Art. 11 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 8 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.744/98
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei no 1.744/98, do Governador do Estado, que autoriza o
Estado a contratar operacão de crédito corn o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - para o fim que menciona, foi
aprovado no 2 1 turno, na forma do vencido no 1 1 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
legistativa, 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 redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 1.744/98
Autoriza o Estado a contratar operacão de crédito corn o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - para o fim que menciona.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Estado autorizado a contratar operacão de crédito corn o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, ate o
limite de R$92.000.000,00 (noventa e dois milhöes de reais), que serâo
destinados a recuperaçäo de estradas e a realização de investirnento em
infra-estrutura de transportes rodoviários, compreendendo:

- obras para aumentar a capacidade viária, em decorréncia da duplicacão
da BR-381, no trecho compreendido entre as MunicIpios de João Monlevade,
I patinga e Governador Valadares;

II - obras na MG-129-434, para ligação da sede do MunicIpio de Itabira
BR-381-262;

III - trechos entre as Municipios de Itabira e Nova Era e de Itabira e João
Monlevade;

IV - pavimentaçâo do acesso a sede do MunicIpio de Bela Vista de Minas
via Candeias, a partir do entroncamento da BR-381;

V - restauração do acesso a sede do Municipio de São Domingos do Prata,
a partir do entroncamento da BR-262.

Parágrafo Unico - Os recursos para a operação de crédito de que trata este
artigo serão provenientes do Fundo para Desenvolvimento Regional corn
Recursos da Desestatização - FRD.

Art. 20 - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que trata esta
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Instituicoes financeiras que centralizem a recejta do Estado, em 
COnespecial aberta para essa finalidaçje, cuja identificaçao será informada peloPoder Executivo a Com jssão de Fiscaiizacao Financeira e Orgament-iria daAssernbjéja Le

gislativa no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de suaabertura
Art. 31 - 0 Poder Executjvo envjará 6 Assembléja Legisiativa cOpja docontrato celebrado corn o BNDES.
Art. 40 - 

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder garantia para a
realizaçao da operacao de créd Ito prevjsta nesta lei, medjante a 

vinculacao dequotas do Fundo de Participaçao dos Estados - FPE -, de que trata o art. 159,inciso I, alinea "a", da Constitujçao da Repüblica
Art. 50 - 

0 Poder Executjvo consignara na lei orcamentarja anuaf, dotacaessuficientes para amortizaçao do principal e dos encargos da operacao decrédito autorizada por esta lei.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub!icacaoArt. 7'- Revogam-se as disposicoes em contrárjo
Sala das Comissöes , 8 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presjdente - Auiton Vilela, relator - Arnajdo 

Penna.PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.790/98Corn issâo de Redacao0 Projeto de Lei n° 1. 790/98, do Presidente do Tribunal de Contas, quedispoe sobre a revisão dos pianos de carreira dos servidores dos Poderes
Legislativo Executjvo e Judicjário do Tribunal de Contas e do MinistérioPublic0 foj aprovado no 20 turno, na forma do vencjdo no 10 turno.Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnicalegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regirneno Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposjçao a seguinte redaçao final,que está de acordo corn o aprovado

PROJETO DE LEI N O 1.790/98
Dispoe sobre a revisão dos pianos de carreira dos servidores dos Poderes

Legjslatjv0 Executivo e Judiciárjo do Tribunal de Contas e do MinistérioPübljco
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A revjsâo do piano de carreira dos servjdores dos PoderesLegislatjv0 Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do MinistérioPUblico será efetuada por mejo de lei especifica no prazo de 180 (cento eoitenta) dias, pro

rrogavel por igual perIodo uma Onica vez, contado da data
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da pubiicacâO desta lei.

Art. 20 - Os acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores a que se
refere o art. 10 desta lei não seräo computados nem acumulados para fins de
concessao de acréscimos ulteriores, ressalvadas as parcelas adquiridas, na
forma da lei, em caráter definitivo.

Parágrafo Unico - Da aplicação do disposto neste artigo, não resultará
aumento de despesas para o Estado nem acréscimo, a qualquer titulo, ou
reduçâo na remuneração dos servidores, observado o limite estabelecido no
inciso XI do art. 37 da Constituicào da Repüblica.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 40 Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das Comissöes, 8 de julho de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aulton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

cOMuNIcAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESDENTE
COMUNICAç0ES

-0 Sr. Presidente despachou, em 10/7/98, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Paulo Schettino, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

João Leal Fagundes Filho, ocorrido em Silvianópo!is, em 20/6/98. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado José Henrique, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Ademar Vitorino de Oliveira, ocorrido em 2/7/98. (- Ciente. Oficie-se.).

CC
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ATAS

ATA DA 287 a REUNJAO EXTRAORDINARIA EM 30/6/98
Presjdêncja do Deputado Francisco Ramaiho

Sumárjo: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): Discussâo e Votacâo de Proposicaes: Requerimentos dos Deputados
Sebastjão Costa e Pericles Ferreira; aprovacao - Votacao, em turno ünico, do
Projeto de Lei n o 1.733/98; requerimeno do Deputado Gilmar Machado;
deferimento discursos dos Deputados Adelmo Carnejro Leão, Raul Lima
Neto, AntOnio Julio, Anderson Adauto, Ibrahim Jacob, Gilmar Machado e
Geraldo Rezende; votação do projeto, salvo emendas, subemenda e
destaques; aprovaçao; verificacao de votacao; ratiflcacao da aprovaçao;
votaçao da Subemenda no 1 a Emenda no 9 e da Emenda n o 12; aprovaçao;prejudicial idade da Emenda n o 9; votacão das Emendas n o

s 1 a 5, 7, 10 e 11;
rejeiçao; verificaçao de votação; ratificacao da rejeicão; votação da Emenda
no 6; discursos dos Deputados Gilmar Machado e Raul Lima Neto; rejeiçao;
votacão da Emenda no 8; discurso do Deputado Gilmar Machado; rejeçao -
Inexisténcia de "quorum" qualificado para votação das propostas de emenda
a Constituico - Questäo de ordem; suspensão e reabertura da reuniâo -
Votacao em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.543/97; requerimeno do
Deputado José Bonifácio; aprovaçao do requerimeno - Discussão, em 10turno, do Projeto de Lei n o 1.758/98; aprovacao - Discussão, em 2 0 turno, doProjeto de Lei n o 1.609/98; apresentacao da Emenda n o 1; encerramento dadiscussao • requerimeno do Deputado Ajalmar Silva; deferimento; votação do
projeto, salvo emenda e destaques; aprovacao na forma do vencido em 10turno; leitura do art. 5 1; votacão do art. 50; rejeicao; leitura do art. 60; votaçaodo art. 60; rejeiçao; verificaçao de votaçäo; inexistênca de "quorum" para
votacão; anulaçao da votacão; chamada para recomposiçao de "quorum";
existêncja de nUmero regimental para votacâo; renovacao da votacão do art.60; rejeiçao; leitura do art. 7 0; votacao do art. 7 0; rejeiçao; leitura do art. 8°;votacao do art. 8 0; rejeicao; leitura do art. 9°; votaçäo do art. 9 0; rejeiçao;leitura da Emenda no 1; votacao da Emenda n o 1; rejeiçao - Prosseguimentoda discusso em 1 0 turno, da Proposta de Emenda a Constituicao n o 51/98;encerramento da discussão - Discussão em 10 turno, das Propostas deEmenda a Constituicao n os 35/97 e 53/98; encerramento da discussão -Discussão em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.053/96; aprovacao na forma doSubstitutivo n o 1 - Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.394/97;
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aprovacão na forma do Substitutivo no 1 - Discussão, em 2 1 turno, do Projeto
de Resolução no 1.649/98; requerimento do Deputado Gilmar Machado;
aprovacão do requerimento - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei
Complementar no 33/98; encerramento da discussão; chamada de votação
nominal; existência de "quorum" para discussâo; anulação da votação -
Prosseguimento da discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.485/97;
encerramento da discussâo - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no
1.203/97; requerimento da Deputada Maria José Haueisen; prejudicialidade
do requerimento; encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, dos
Projetos de Lei n

o
s 1.269 e 1.462/97; encerramento da discussào -

Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.584/97; apresentacao do
Substitutivo no 1; encerramento da discussäo; encaminhamento do projeto
corn o substitutivo a Comissâo de Saüde - Discussäo, em 10 turno, dos
Projetos de Lei n

os 1.617, 1.622, 1.631 e 1.642/98; encerramento da
discussão - Discussão, em turno ünico, do Projeto de Lei n o 1.644/98;
encerramento da discussão - Discussâo, em 10 turno, dos Projetos de Let nos
1.662, 1.666 e 1.707/98; encerramento da discussão - Discussão, em 21
turno, dos Projetos de Lei n

os 1.068/96, 1.373, 1.427 e 1.546/97, 1.632 e
1.741/98; encerramento da discussão - Encerramento.

Comparecimento
- Corn parecern os Deputados:
Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aliton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Anderson Adauto - Antonio Genaro - Antonio
Julio - Antonio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pirnenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - lvair Nogueira -
João Batista de Oliveira - Joâo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge

E Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
0 José Militào - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Maria
C José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini
E - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles

Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiâo
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques -
Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
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524reunião. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos Os

no,
	 trabaihos Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rjo para proceder a leiturda ata da reuniâo anterior.

ja Parfe
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6ria nas funcoes de 20-Secrefário
procede a leitura da ata da reunjão anterior, que é aprovada sem restricoes

2a Perle (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacao a 

Presidéncia vaipassar a 2a Parte da reuniâo, corn a discussâo e a votecao da matériaconstante na pauta.
Discussão e Votacao de Proposicaes

o Sr. Presjdente - Vern a Mesa requerjmef0 do Deputado SebastiãoCosta, em que solicita a inversão da pauta da reuniâo, de modo que 0 Projetode Lei no
 1.758/98 seja apreciado em primeiro luger entre as matérias em fasede discussâo Em votacão o requerjmef0 Os Deputados que o aprovampermanecam coma se encontram (- Pausa.) Aprovado

Vern a Mesa requerjmef0 do Deputado Pericles Ferreira, em que solicita ainversão da pauta desta reuniâo, de modo que o Projeto de Lei n o 1.609/98seja apreciado em segundo lugar entre as matérias em fase de discussão.Em votacâo, o requer,rnenf0 Os Deputados que o aprovam permaneçarncomo se encontram (- Pausa.) Aprovado
Votaçao em turno ünjco do Projeto de Lei n o 1. 733/98, do Governador doEstado que dá nova redaçao ao art. 10 da Lei no 12.762, de 14/1/98. AComissão de Justiça conc!uj pela 

constitucionalidade do projeto. AsCorn issOes de Administraçao PUblica e de Fiscalizaçao Financejra perderamprazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário em 1 0 turno, 0Deputado A
gostino Patrüs opinou pela aprovaçao do projeto. Emendado em

Plenário, voltou o projeto a Comissão de Fiscaljzaçao 
Financeira que perdeuprazo pare emitir parecer. No decorrer da discussâo, em 10 turno, foramapre

sentadas ao projeto oito emendas, sendo cinco do Deputado Anderson
Adauto, que receberem as n o

s 1 a 5; e trés do Deputado Gilmar Machado,que receberam Os nos 6 a 8. No decorrer da discussäo em turno ünico, foramapresentadas ao projeto trés emendas, sendo dues do Deputado IbrahimJacob, que receberam Os n
o
s 9 e 10; e uma do Deputado AntOnio JUlio, querecebeu a no 11. Designedo relator em Plenário, a Deputado Mauri Torresopinou pela rejeicao das Emendas n o

s 1 a 8, 10 e 11 e pela aprovaçao daEmenda no 12, que apresentou, e da Subemenda no 1 a Emenda no 9,tambem de sue autoria Vern a Mesa requerimenf0 do Deputacjo Gilmar
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Machado, em que solicita a votaçâo destacada des Emendas n
o
s 6 e 8. A

Presidência defere a requerimento, de conformidade corn o inciso XVII do art.
232 do Regimento Interno. Para encaminhar, corn a palavra, o Deputado
Adelma Carneiro Leão.

0 Deputado Adelrno Carneira Leâo - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a
proposta do Governador do Estado objeto do projeto de lei que assegura a
incorporacão dos recursos do FAE a COPASA, aparentemente, vem no
sentido de fortalecer uma empresa que tern urn papel importante no Estado. A
COPASA presta serviços a urn nUmero muito grande de municIpios e os
presta, de maneira relevante, a Regiao Metropolitana de Belo Horizonte.
Todos nós estamos ha muito tempo defendendo a necessidade de se
aprofundarem as açOes de sanearnento no Estado de Minas Gerais. 0 próprio
Governo do Estado, no momenta em que estabelece ou fez a
encaminhamento da proposta de transferir as recursos pare a COPASA, a faz
corn a justificativa da necessidade do fortalecimento da COPASA e das acOes
de saneamento que ela pode e deve fazer no Estado. lsso é muito born.

Essa proposta se apresenta coma generosa e voltada para a saneamento,
tao necessário ao Estado, considerando que existem milhares de pessoas
que nâo tern sanearnento, não tern água tratada nem esgoto, que ainda corre
a céu aberto em centenas de municIpios do Estado e em urn nUrnero enorme
de regiOes, sem que nenhum tratamento seja feito; estamos convivendo,
menos agora em razão da situação climática, corn doenças transmitidas par
vetores que ja poderiam estar sob a controle do Estado, no caso do
encaminharnento de açOes carretas de saneamento básico; a destinacão do
lixo é inadequada e não atende as necessidades das populacOes mineiras de
UM modo geral. Isso tudo vem reafirmar a necessidade de termos recursos
pare as açOes de saneamenta e de termas na COPASA as açOes mais
importantes de saneamento no Estado de Minas Gerais.

Acontece que a Governo, ao propor a transferéncia dos recursos para a
fundo da COPASA, para a COPASA, nada mais fez do que uma manobra
eleitoreira para constituir caixa, näo para as açOes de saneamento. A
contradiçao esta exatamente nessa questäo. Nào se faz, não se fez, e a
Governo não apontou nessa logica de planejar as acOes de saneamento do
Estado de Minas Gerais. Se voltarrnos a alguns meses ou ao final do ano
passado, vamos verificar que a manifestacão do Governo para fortalecer a
COPASA e a politica de saneamenta do Estado de Mines Gerais é uma
manifestaçao falsa. Porque, na realidade, foi a que a Governo propOs. E
Conseguimos impedir, no més de dezembra, que esses recursos pudessem
ser destinados, alérn das açOes de saneamento, para pagarnento de dividas e
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mostrando claramente que nâo ha realmente compromisso do Estado corn
uma politica de saneamento séria.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o flosso encaminhamento
e no sentido de nao admitirmos, neste momento, que esse projeto tenha
sucesso nesta Casa, porque, na realidade, o que ele agora representa e
muito mais urn jogo eleitoreiro do que uma ação Comprornetida corn o
saneamento do Estado de Minas Gerais.

0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, V. Exa. sabe, assim como
todos os Srs. Deputados, honrados pares desta Casa, que este Deputado
acredita que o Estado chegara a uma situaçâo em que, se não cuidar de seus
deveres, tornando-se apenas empresárjo será urn Estado retrogrado no
processo da universalizacao da economia, da giobaiizaço inevitável.
Sabemos que temos urn povo inteligente, campeäo, mas oprimido pela
injustiça do capitalismo selvagem deste Pals, em que não se dá oportunidade
ao homem de iniciar qualquer negócio devido aos monopOlios, monopólio da
comunicacao, monopól,o do transporte, dos Onibus intermunicipais
interestaduajs das aeronaves monopOiios, monopOijos monopOjios de tudo ,

,
que tornam o homem produto vendido a preço vii e a nossa Naçâo inIqua e
injusta perante a opiniâo püblica mundial e Deus.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a COPA5A e uma das estatais que
tern dado exemplos os mais negativos, mais vergonhosos, pois, apesar de ser
empresa de água e saneamento básico, tern poluido os rios, jogando
diariamente no Sac Francisco toneladas e toneladas de detritos, de fezes, de
todo o tipo de sujeira, e ate de detritos hospitalares. A COPASA possui
diretores que nâo tern a menor sensibilidade ambientalista, pois so
puramente empresários vaidosos. Januária tern urn esgoto que fede, o que
demonstra descaso e é motivo de vergonha diante dos turistas e dos
estrangeiros que ali chegam.

A COPASA precisa mudar de mãos ou de administracao Entretanto, 0
rnomento, Srs. Deputados, todos häo de convir comigo, não é nada
apropriado para a privatizaçao da COPA5A para a abertura de seu capital,
porque sabemos que é costume deste Governo pegar as verbas e aplicá-las
não sabemos onde. Onde está o dinheiro da Vale do Rio Doce? Não é o
momento. Esse dinheiro será, sem dUvida, pot causa do conformjsrno do
PSDB, a fôrma que deforma a Repüblica brasileira; esse dinheiro será usadoeleitoralmente

Sr. Presidente Srs. Deputados, nao e o momento para abertura de capital
ou o aumento de capital. Sabernos, Srs. Deputados, que iremos responder
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pelo rastro que deixamos na legislatura que estamos passando.
Ela pode näo se renovar, mas os passos, embora passem, deixarão a

rastro dos hornens que, compromissados corn a verdade, procuraram que a
povo tivesse Os seus valores conservados e, o que é mais importante, a sua
dignidade respeitada.

Sou, portanto, pela rejeição deste projeto.
0 Deputado AntOnio JUlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta

tribuna manifestar a nossa estranheza pela forma corn que esse projeto,
danoso aos interesses de Minas, teve a sua tramitação nesta Casa.

Deixou-se que ele corresse nas ComissOes, sem que houvesse qualquer
manifestação, por urna imposição da base do Governo, que seguiu, nOs
concordamos, as deterrninaçöes regirnentais. Mas estranhamos o porquê da
não-discussão desse projeto nas comissOes.

Estranharnos mais ainda que, numa manobra regimental, a base do
Governo tenha conseguido que o projeto também não fosse discutido no
Plenário desta Casa. E, pior ainda, que tenha conseguido fazer, também
usando uma manobra regimental, corn que esse projeto viesse a apreciação a
noite, ocasião em que a imprensa e a televisäo da Assembléia näo
transmitern ao vivo.

lsso e muito estranho, meus amigos Deputados. Precisamos ter
responsabilidade, e não estou vendo responsabilidade desta Casa na
aprovaçâo deste projeto. 0 Governador Eduardo Azeredo, que dizern ser
honesto, mas que de honesto so tern a capa, vendeu a COPASA, a CEMIG e
O CREDIREAL e precisa dar explicacoes ao povo mineiro. E nós precisamos
dar explicacão ao povo rnineiro do porque dessa venda clandestina, podemos
dizer assim, da COPASA. Por que não se joga claro? 0 povo, Sr.
Governador, Srs. Deputados, precisa saber dessa manobra.

Essa manobra é a mesma usada na venda da CEMIG, que o Governador
vai ter que explicar na campanha, porque ele nào val poder calar a televisão
da Assernbléia nern as vozes dos Deputados, pois terernos tempo na
televisäo para denunciar os desmandos que esse Governo tern promovido em
Minas Gerais.

Apresentamos algumas emendas, que foram rejeitadas. Apresentamos uma
emenda autorizando o Governo a fazer a capacitacâo para a capitalização da
COPASA, mas apenas a partir de 1°11199. Se fosse urn governo sério,
honesto, ele acataria essa emenda, Srs. Deputados, porque isso seria rnais
lógico. Se ele acha que vai ser reeleito, é born que saiba que o povo näo
aceita esse Governo do PSDB, nern estaduat nem federal. Mas, se ele pensa
que tern chance de ser eleito, per causa de tudo o que dizem de sua
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honestidade, ele poderá deixar essa decisão da venda da COPASA para
1999. Essa venda está sendo feita de forma clandestina, de uma forma que
não atende aos interesses do povo. Nôs, Srs. Deputados, mais uma vez, you
dizer uma palavra dura e pesada, estamos sendo irresponsávejs ao autorizar
o Governo a fazer essa transaçao. Ninguem discutiu conosco esse assunto.
Não tivemos condiçao de discutir nas comissOes nem no Plenário. Estamos
tendo apenas 5 minutos para encaminhar a votação. Espero que este dia, o
dia 30 de junho, nâo fique marcado em Minas Gerais como o dia em que
aprovarnos mais uma falcatrua do Sr. Eduardo Azeredo, juntamente corn o
seu Secretário da Fazenda, João Heraldo, e corn o Vice-Governador. Estou
aqui fazendo uma denUncia e peço a eles que tenham coragem e venham me
contestar na justiça ou onde quer que seja, porque queremos mostrar ao povo
mineiro o que eles fizeram corn Os interesses da nossa querida Minas Gerais.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votaçäo, o Deputado
Anderson Adauto.

o Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvi
atentamente os Deputados Adelmo Carneiro Leâo e AntOnio JUlio.
Obviamente, nào tenho posição contrária ao pronunciamento deles, mas
gostaria de abordar outro lado da questâo. Na verdade, a COPASA valeria,
hoje, quase R$2.000.000000 Entretanto, seu valor não é medido apenas
pelo patrimOnjo. Deve, também, ser levado em consideracao o que ela
arrecada mediante as concessoes Dessa maneira, solicito aos caros
companheiros que terão a importante missão de votar esse projeto que façam
O seguinte raciocmnio: 40% do valor total da empresa refere-se a concessão
de Belo Horizonte; se somarmos Contagem, são rnais 12%, portanto mais de
50% do valor da COPASA Corresponde a duas concessOes de municIpios da
região metropolitana Essas duas concessOes vencerão no próximo ano. Se o
Governo, antes de colocar essas açOes no mercado, nâo fizer a renovaçao da
concessão da Prefeitura de Belo Horizonte, é claro que as açOes ficarão
desvalorizadas, porque quern vai comprá-las acompanha a vida da empresa.
Quando a CEMIG foi vendida, ja sablamos quem iria comprar as açOes,
porque havia urn grupo de técnicos da adquirente acompanhando as
negociacoes ha mais de urn ano. Corn relaçao a COPASA, as coisas não irão
acontecer de forma diferente Os 40% referentes a concessão de Belo
Horizonte vao ser o deságio das açOes.

No caso de ser renovada a concessão da Prefeitura de Belo Horizonte, 0
que fatalmente aconteceré, quern comprou açöes em baixa,
automaticamente, terá urna valorizacao de 40%, e, na razão inversa, os
cofres do Estado terão urn prejuizo de 40%. Como a empresa vale
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US$2.000.000.000,00, o prejuIzo será de R$800.000.000,00. Mas o valor
arrecadado, mesmo corn esse prejuizo, possibilitará que o Governo faca sua
carnpanha utilizando apenas a metade do dinheiro. E é isso que vamos
mostrar para todos os mineiros.

Meus companheiros, sei que não adiantaria fazer nenhurn apelo, mostrando
que o momento não é recomendãvel para se aprovar esse projeto. Estamos
em pleno periodo eleitoral. Vale relernbrar o que estou denunciando ha muito
tempo. 0 Governo não está preocupado corn a administração dos bens
pUblicos; quer apenas fazer caixa para enfrentar o processo de reeleicào. Sei
que nada mais adianta.

Então, Srs. Deputados, quero deixar muito clara a posiçäo do PT e do
PMDB corn relaçäo a esse projeto. Votaremos contra, em face das
ponderaçOes que estão sendo feitas, desta tribuna, pelos Deputados dos dois
partidos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votacao, o Deputado
Ibrahim Jacob.

o Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, parece-nos
esse projeto da COPASA mais urn ardil implantado pelo Governo do Estado.
Sabemos rnuito bern que a COPASA é urn órgao de muita credibilidade, que
vem, ha anos, sendo sustentáculo do próprio Governo do Estado. Não
tenham dUvida de que se trata de urn preparo para sua possIvel e breve
privatizacão. Por qué, senhores? A COPASA vai receber do Fundo de Agua e
Esgoto - FAE - a enorme quantia de R$650.000.000,00. E nOs nos
preocupamos corn isso, porque essa verba sempre foi destinada a água e
esgoto, cujos acionistas são as prefeituras, que não foram nern consultadas.
Elas nem sabern que o FAE será extinto. Os R$650.000.000,00 de
transferéncia para a COPASA vão zerar definitivamente o FAE, o que é urn
absurdo, e nunca poderia acontecer. E para qué? Para criar urn capital maior
para a COPASA, valorizar tItulos e depois lançá-los a venda, nas bolsas.
Sabemos muito bern dessas jogadas.

Nossa preocupacão e a irninente privatizacão da COPASA. Os senhores
podern estar certos. Ninguérn acreditava na privatizacão do Banco de Crédito
Real. Está privatizado, vendido e revendido por muito mais. Talvez, dez vezes
mais do que o valor pelo qual o Estado o repassou. Os 33% da venda das
acOes da CEMIG, que foram urn crime, foram motivo de urn pronunciamento
do ex-Governador Hélio Garcia, que, muito aborrecido corn isso, fez uma
declaracao a imprensa sobre sua insatisfação corn a venda de 33% da
CEMIG ao capital estrangeiro. Disso resultou que a CEMIG, hoje, é
comandada pelo poder econOmico arnericano. A sua diretoria, na totalidade,
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corn excecão do Presidente, de quem precisam, é composta de arnericanos
Mas, meus amigos, não pára al. Através do Governo Federal, o Governo do
Estado está aplicando R$1.500.000.000,00 no saneamento do BEMGE, para
vendê-lo por pouco mais de R$400.000.000,00 Quern entende isto? A
COPASA, corn mais esses R$650.000.00000 do FAE, vai criar, em véspera
de eleiçao, uma düvida muito grande não sO nos Deputados, mas ate no
eleitorado.

Qual o porquê dessa correria, dessa urgência urgentissirna na preparaçao
de urn projeto que deveria ser muito mais bern discutido, deveria ouvir a
comunidade e procurar Os Prefeitos, que são parceiros da COPASA e não
foram ouvidos? Eu me aventuro a dizer que são criminosos atos dessa
natureza. E estarnos receosos disso. DizIamos, em 1996, desta tribuna, que a
TELEMIG estava jogando urn dinheirão na região de Ubá. Será que a
COPASA, nas eleiçöes de 1998, vai ser a TELEMIG de 1996?

Meus caros companheiros Deputados, quanto a essas questoes,
apresentamos a Emerida n o 10, receosos do que poderia acontecer, a qual
não foi aprovada pelo relator. "Acrescente-se onde convier: a aplicação dos
recursos do FAE de que trata esta lei será adrninjstrada por urna comissão
cornposta de urn representante da Assembléja Legislativa, urn representante
do Ministério PUblico, urn representante do Poder Executivo e urn
representante do Tribunal de Contas". Isso porque, meus senhores e meus
amigos, ternos que ter alguern para fiscalizar, realrnente, essa transferéncia
dos fundos do FAE para a COPASA. Por isso, nao se trata, absolutarnente,
de desconfiança, deslealdade nern düvida quanto a honestidade dessa
transacäo. Estarnos receosos, porque o processo, corno está sendo feito, nos
traz rnuita preocupacao. E essa a razào por que defendemos essa ernenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votaçâo, o Deputado
Gilmar Machado.

o Deputado Gi!rnar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas; conclarnarnos os Deputados e as Deputadas, para que
possarnos, realrnente, saber o que estamos votando.

Nós não tivernos o privilegio de, durante a tramitaçâo do projeto nas
cornissôes, fazer debate, mas querIamos chamar a atençao para três
aspectos. Prirneiro, a abertura de capital. Se fosse apenas urn processo de
abertura do capital da COPASA, entendernos que seria preciso, realmente,
refletir, porque ha a necessidade, sim, de uma participaçao rnaior da
COPASA e de outras empresas que queirarn discutir corn o Estado a
participaçâo na definiçao da politica de sanearnento básico; sO que, no nosso

531
modo de entender, essa abertura deveria fazer parte de uma reestruturação
geral. Por que não podemos ter acesso ao estudo que foi feito pela COPASA
sobre a necessidade da reestruturação global, da abertura do capital, de urn
processo de modernização e de urna parceria rnaior corn os rnunicIpios,
principairnente os de porte medic, o que possibilitaria esse entendimento e
faria sobrar recursos para que a COPASA pudesse atender aos pequenos
municipios? Essa e a pergunta que queremos fazer aos Lideres do Governo:
por que näo tivemos acesso ao estudo cornpleto? Tivernos acesso apenas a
informaçOes gerais, que apontavam que não adiantaria abrir o capital sern se
fazer uma reestruturacão.

Segundo ponto: o problema que detectamos nesse projeto é que, ao abrir o
capital, o Governo quer utilizar parte dele, mas não diz em qué. Não diz, nem
está explicitado na justificativa. Diz apenas que os recursos serão utilizados
para complernentar açöes indispensáveis ao Estado. Ora, eu posso entender,
por exemplo, que uma acão indispensável para o Estado, neste momento, é
atender a cesta básica, que foi cortada dos trabaihadores rurais sern terra,
para, segundo o Governo, suprir o Nordeste. Al, gera-se forne, e os sern-
terras vão ter que ir para a cidade cobrar cornida e, dal a pouco, fazer saque
também. Posso entender, ainda, que a questão ernergencial do Estado, hoje,
é a saUde ou a seguranca. Como vêem, é preciso definir a prioridade.

Urn terceiro ponto a ressaltar em relaçao a esse projeto: abre-se o capital.
Varnos utilizar parte desses recursos, claramente, nas acöes de sanearnento
básico. Foram essas as emendas que apresentamos. Além do mais, fiz
questão de destacar as Ernendas n°s 6 e 8, exatarnente corn o propósito de
charnar a atencão dos Deputados sobre dois aspectos. A Ernenda n o 6 fala
que, se se abrir o capital, que haja, então, urn conselho de politica de
saneamento básico para definir as prioridades para o ernprego dos recursos,
da ordem de R$300.000.000,00, que o Estado vai pegar. Não temos conselho
nas areas da saUde, educação, assistência social? Qual é o problerna em
criarrnos urn conseiho para definir a politica ambiental, tendo controle dos
recursos? Gostariarnos, ainda, de trabaihar corn a idéia de que é preciso que
a maior parte dos recursos venha para o saneamento.

Ha vários municipios no Node de Minas - o Deputado Carlos Pimenta os
conhece bern - que não tern sanearnento básico. Varnos abrir o capital e ver
que está faltando saneamento básico, e, para faze-b, precisarnos de dinheiro.

E por isso que estarnos solicitando o apoio dos Deputados para, no
momento da votacao do destaque, votarern favoravelmente as emendas e
contra o projeto.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
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Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente Srs. Deputados, entendoque o Projeto de Lei n° 1. 733/98, do Governador do Estado, que abre o
capital da COPASA Para a iniciativa privada, é, na verdade, inoportuno, nâo
pelo fato de estarmos a pouco mais de 90 dias de uma eleicao, mas,s
obretudo, porque ele näo atende a convenjêncja do municipe daquele que

mora nas cidades distantes de Belo Horizonte, ou mesmo nos distrjtos onde
existe o sistema COPASA. Em nossa visão de homem püblico, entendernosque cada sociedade, cada Cornunidade tern de ser responsável e deter asdiretrizes dos servicos fundamentais Para sua vida, sua qualidade de vida. Epor isso que sornos favorãveis aos departamentos municipais de água eesgoto. Esse projeto deveria ser urn projeto de municipalizaçao da COPASA,
e näo de abertura de capital, de venda Para a apuracao de recursos dedinhejro.

Quero citar o exemplo da cidacle de Uberlándia, que tern serviço de água e
esgoto chamado DEMAE, cujo orcamento anual é maior do que o das
Prefeituras de mais de 800 municipios de Minas Gerais. Repito: o orcamento
do DEMAE é major do que o de 800 municipios mineiros. E all não ha
exploracao A água e vital. Queni vive sem água? Ninguem As taxas hojec
obradas pelo DEMAE estão absolutamente de acordo corn a convenjéncia

da população que paga por esse serviço. Transferir isso Para a iniciativaprivada, Para uma empresa privada, ou mesmo Para a COPASA que foi
criada Para ter lucro e nâo Para assistir... A COPASA foi criada Para ter lucro;
é isso o que eta quer.

Então, e por esse motivo que o Projeto de Lei n° 1.733/98 nao deve
prosperar nesta Casa. Ele precjsa ser derrotado, porque, assim, o prOximo
Governo poderá pensar em uma maneira de municipajizar os servicos da
COPASA onde eta existe, Para que cada comunidade cada SOciedade, tenha
em suas mãos as diretrizes desse serviço de água, que é muito 

importante,ou melhor, vital. Assim quero dizer do nosso voto contrário a esse projeto.
Não COncordamos corn a forma como e feito o serviço de água em Minas
Gerais, e tenho certeza de que a maior parte da Populacao mineira também
não concorda corn isso. Porque, se for implantado ou criado 0 serviçomunicipal de esgoto, ele será absolutamente viável e será dirigido pelosmunIcipes, por aqueles que realmente se interessam pelo serviço de água e
esgoto, pelo saneamento básico em sua cidade, o que é importante 

Paraqualquer comunidade Então, queremos reafirmar o 
flOSSO voto contrário aesse projeto e alertar toda a sociedade mineira - o Triângulo, o Norte de

Minas, o Sul de Minas, a Zona da Mata, enfim, todo o Estado de Minas Gerais
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- Para que Os Prefeitos, as Câmaras de Vereadores e as comunidades
pensem em criar urn sistema de água em seu municIpio. E onde houver a
COPASA, que o Prefeito promova a desapropriacão e assuma a
responsabilidade de desenvolver o serviço de água. A água tratada é
fundamental; é preciso que cada municIpio realmente tenha a
responsabilidade de gerir esse importante servico. Então, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, quero externar o nosso voto, acompanhando nosso LIder e
nossa Bancada, contrário ao Projeto de Lei n° 1.733/98. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e
destaques. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem Os seus lugares.
- Procede-se a verificacão de votacão por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados; votaram "näo" 2

Deputados; corn o Presidente, ha 39 Deputados. Portanto, está ratificada a
aprovação do projeto, salvo emendas, subemenda e destaques. Em votaçào,
a Subemenda n° 1 a Emenda n° 9 e a Emenda n° 12, que receberam parecer
pela aprovacão. Os Deputados que as aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica prejudicada a Emenda n° 9. Em
votacão, as Emendas n°s 1 a 5, 7, 10 e 11, que receberam parecer pela
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam corno se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas.

• Deputado Anderson Adauto - Verificacão, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se a verificacão de votaçâo por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "näo" 36 Deputados; votaram "sim" 2

Deputados; corn o Presidente, ha 39 Deputados. Portanto, esta ratificada a
rejeição das emendas. Em votação, a Emenda n° 6, destacada, que recebeu
parecer pela rejeicão. Corn a palavra, Para encaminhar, o Deputado Gilmar
Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estamos pedindo a
aprovaçäo da Emenda n° 6, a fim de que o Conselho Estadual existente faça
o acompanhamento dessa integralizacâo de capital e possa, então, definir os
recursos e onde serão aplicados. Obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, Para encaminhar a votaçao, o Deputado
Raul Lima Neto.
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5340 Deputado, Raul Lima Neto - Sr. Presidente, esta Casa é muito importante
A transparéncia de urn para corn o outro é de suma importância, para que
possamos ter comunhão Se tivermos comunhao, embora estejamos
disputando competindo, ninguém vai segurar este Poder, ele poderá
transformar, poderá mudar. V. Exa. sabe que sou contrário a esse projeto
agora, ate porque entregaremos na mac , de S. Exa. a Governador a capital,
numa época de aflicão, e, par incrIvel que pareça, a vocacão do PSDB tern
feito corn que se use esse dinheiro das vendas de estatais de formas que nãa
sabernos - o fato é que Prefeitos do interior estão assimilando as
candidaturas de Deputados que nada tern a ver corn a sua região, porque
receberarn essa palavra do Governador, que certamente concedeu benesses
para eles e não deve tê-Io feito para outros rnunicIpios.

Se não ha transparêncja, corno continuar? Outro dia, conversei corn o
Deputado Gilmar Machado e perguntej se tinhamos "quorum" para votar.
"Vota não". E eu votei " nao", mas nern ele nem nenhum Deputado do PT
votou, nern do PMDB. Então, ele queria que a projeto passasse e não
passasse. São essas coisas que não podem acontecer, Deputado Gilmar
Machado. Por isso, Sr. Presidente, acredjtamos que não se justifica a
emenda. 0 projeto tern que ser rejeitado na sua integra, porque não se pode
entregar nas rnàos de quern está competindo agora urn dinheiro que näo
sabemos como será usado. Alias, nOs sabemos, nOs deduzimos pela prática,
que será usado eleitoralniente Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votacão, a Emerida n o 6, destacada, que recebeu
parecer pela rejeiçaa. Os Deputados que a aprovam permanecarn coma se
encontram (- Pausa.) Rejeitada. Em vatacao, a Emenda n o 8, destacada, que
recebeu parecer pela rejeiçao. Corn a palavra, para encarninhar a votação, a
Deputado Glirnar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, eu ja a liz anteriorrnente,
rnas queria justificar a apresentacaa da ernenda. Ela estabelece que os
recursos deverão ser utilizados no saneamento básico, e varnos estar corn a
consciência tranquila, porque tentamos, pelo menos, salvar parte desses
recursos para o sanearnento e não, para resolver outras caisas, que não
sabernos ainda quais seriarn. Então, pedimos a aprovaçao da emenda.

O Sr. Presidente - Em votaçao, a Ernenda n° 8, destacada, que recebeu
parecer pela rejeiçao. Os Deputados que a aprovam perrnanecam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, ern turno ünico, a
Projeto de Lei n° 1.733/98 corn a Subemenda n° 1 a Ernenda n° 9 e a Emenda
n° 12. A Corn issão de Redaçao.

A Presidéncia verifica, de piano, que nao existe "quorum" para votação de
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propostas de emenda a Constituição, mas a ha para apreciacão das demais
matérias da pauta.

Questão de Ordem
0 Deputado Paula Piau - Sr. Presidente, eu gostaria de 2 minutos para urn

acordo sabre a votacão desse projeto.
Suspensão da Reunião

0 Sr. Presidente - A Presidéncia, em atençäo a questão de ordem suscitada
pelo Deputado Paula Piau, suspende a reunião por 2 minutos, para
entendirnentas entre as Lideranças. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
0 Sr. Presidente - Estão reabertos Os nossos trabaihos.
Votaçãa, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.543/97, do Deputado Paulo

Piau, que altera a art. 10 da Lei n° 9.444, de 25/11/97. Vern a Mesa
requerimento do Deputado José Bonifácio, solicitanda, na forma regimental, o
adiamenta da votacao do projeto. Em vatacão, o requerimenta. Os Deputados
que a aprovam perrnanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n o 1.758/98, do Governador do
Estado, que autoriza a reversão do irnOvel que especifica a Marina Machado
Real. A Comissão de Justica conclul pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalizacão Financeira opina par sua aprovação. Em
discussão, a projeta. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votaçäo, a projeta. Os Deputados que a aprovam permanecam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalizacão Financeira.

Discussáo, em 21 turno, do Projeto de Lei n o 1.609/98, do Governador do
Estado, que substitui a Anexo I da Lei n° 12.729, de 30/12/97, que altera a Lei
no 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislacão tributária do Estado e dá
outras providéncias. A Comissão de Fiscalizacäo Financeira opina pela
aprovação do prajeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o
projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vern a Mesa:
EMENDA N O 1 AO PROJ ETO DE LEI N O 1.609/98

lnclua-se onde convier:
"Art . .... - 0 crédito tributário constituldo ate a data desta Eel, formalizado ou

não, ainda que inscrito em dIvida ativa, sendo o devedor cooperativa de
produtores rurais ou indüstria de laticinios, situadas no Estado de Minas
Gerais, poderá ser recolhido em 100 (cern) parcelas mensais.

§ 1 0 - Os créditos tributários representados por multas de revalidação, de
mora e isoladas, devidas pelos estabelecimentos referidos neste artigo, desde
que as infraçOes tenham sido praticadas sem dab, fraude ou má-fé, ficam
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§ 21 - Os procedimentos aplicáveis as medidas previstas neste artigo e em
seu § 1° serâo disciplinados em regulamento.".

Sala das ReuniOes, 29 de abril de 1998.
Olinto Godinho
Justificacão: Objetiva a emenda acrescentar ao projeto em tela a inclusâo

das indUstrias de laticinjos no parcelamento previsto, em vista da situação de
penUria em que se encontram, e a anistia das multas, sejam elas de
revalidaçao, de mora e isoladas.

Dessa forma, não se pretende anistiar parcelas de ICMS, mas parcelar
esses créditos; a anistia se resume as multas.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussäo. No decorrer da discussâo, foi
apresentada ao projeto emenda do Deputado Olinto Godinho, que recebeu o
no 1. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, a Presidéncia vai
submeter a emenda a votacão, independentemente de parecer. Vern a Mesa
requerimento do Deputado Ajalmar Silva, solicitando a votação destacada dos
arts. 51 a 9°. A Presidência defere o requerimento, de conformidade corn o
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votaçâo, o projeto, salvo
emenda e destaques. Os Deputados que o aprovarn permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado na forma do vencido em 10 turno. A
Presidência solicita a Sra. Secretária que proceda a leitura do art. 50•

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- LC-:)
"Art. 50 - 0 parágrafo Unico da Lei n o 12.729, de 30 de dezembro de 1997,

passa a vigorar corn a seguinte redaçäo:
Art. 40 - 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 nem em valor superior a R$4.000,00."

0 Sr. Presidente - Em votacao, o art. 5 0, destacado. Os Deputados que o
aprovam perrnaneçarn corno se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. A
Presidéncia solicita a Sra. Secretária que proceda a leitura do art. 60.

A Sra. Secretária - (- Lê:)
"Art. 60 - 0 art. 136 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, alterado

pelo art. 20 da Lei no 12.730, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:

'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 intermédio de procurador que seja advogado ou
estagiário, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, munidos
de instrumentos de mandato regularmente outorgados'."
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O Sr. Presidente - Em votação, o art. 6 0 , destacado. Os Deputados que o

aprovarn permanecam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
• Deputado Antonio JCilio - Peco verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia solicita aos Deputados que

ocupem os seus lugares.
- Procede-se a verificacâo de votação por meio de painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Deputados. Não ha "quorum" para

votação. A Presidência torna sem efeito a votação do art. 6 0 e, nos termos do

§ 61 do art. 249 do Regimento Interno, solicita a Sra. Secretária que proceda a
charnada dos Deputados para recornposição do nümero regimental.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada, 42 Deputados. Ha "quorum"

para votação. A Presidência vai renovar a votação do art. 6 0, destacado. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. A Presidência solicita a Sra. Secretária que proceda a leitura do
art. 7°.

A Sra. Secretária - (- Lê:)
"Art. 70 - A taxa judiciãria de que trata esta lei será exigida ate 31 de

dezembro de 1998, quando será extinta."
O Sr. Presidente - Em votaçäo, o art. 7 0, destacado. Os Deputados que o

aprovarn permanecarn como se encontrarn. (- Pausa.) Rejeitado. A
Presidéncia solicita a Sra. Secretária que proceda a leitura do art. 81).

A Sra. Secretária - (- Lê:)
"Art. 80 - 0 inciso I do art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido da seguinte alInea:
Art. 12- ...................................................................................

- 15% nas operacOes de fornecirnento de energia elétrica, para consurno
residencial

O Sr. Presidente - Em votaçäo, o art. 8 1, destacado. Os Deputados que o
aprovam permanecarn como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. A
Presidência solicita a Sra. Secretária que proceda a leitura do art. 90.

A Sra. Secretária - (- Lê:)
"Art. 90 - Fica revogada a aimnea g.2 do inciso I do art. 12 da Lei no 6.763, de

26 de dezembro de 1975."
O Sr. Presidente - Em votacão, o art. 9°, destacado. Os Deputados que o

aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. A
Presidência solicita a Sra. Secretária que proceda a leitura da Emenda no 1.

A Sra. Secretária - (- Lé:)
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O Sr. Presidente - Em votacâo, a Emenda n o 1, sern parecer. Os Deputados
que a aprovam permanecam corno se encontram (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado em 20 turno, 0 Projeto de Lei n o 1.609/98, ficandorejeitados os arts. 5° ao 9 0. A Corn issào de Redacao.

Prosseguimento da discussão em 10 turno, da Proposta de EmendaConstituicao no 51/98, do Deputado Ermano Batista, que altera o art. 45 da
Constituicao do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial perdeu prazo
para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Carlos
Pimenta opina pela aprovacao da proposta na forma do Substjtutjo n o 1, que
apresenta Continua em discussâo a proposta Nâo ha oradores inscritos
Encerra-se a discussào

Discussao, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda Constituicao no 35/97, do
Deputado José Bonifácio, que acrescenta artigo a Constituicao do Estado. A
Comissão Especial opina pela aprovacao da proposta na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. Em discussão. (- Pausa.) Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussâo

Discussão em 1° turno, da Proposta de Emenda a Constituicao 
no 53/98, doDeputado Romeu Queiroz, que altera Os arts. 73, 74, 155 e 158 da

Constituiçao Estadual e acrescenta artigo ao Ato das Disposicoes
Constitucionais TransitOrias. A Comissão Especial opina pela aprovaçao da
proposta corn a Emenda no 1, que apresenta Em discussão, a proposta. (-
Pausa.) NJão ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão

Djscussão em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.053/96, da Deputada Maria
José Haueisen, que altera dispositivos da Lei no 11.745, de 17/1/95, que
disciplina a realizacao de audiêncjas püblicas regionais. A Comissâo de
Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovacao do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta Em discussâo, o projeto. (- Pausa.) Näo ha
oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votacäo, o Substitutivo no 1,
que recebeu parecer pela aprovacao Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,aprovado em 20 turno, o Projeto de Lei no 1.053/96 na forma do Substitutvono 1. A Comissão de Redacao

Discussão em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.394/97, da CPI do SistemaPenitenciário do Estado, que transfere para a Secretai-ia da Justiça a
administraçao dos estabelecimentos que menciona. A Comissão deAdministraçao PUblica opina pela aprovacao do projeto na forma do
Sbtjttio no 1 ao vencjdo em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. (- Pausa.)
Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo Em votaço, 

0
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Substitutivo n o 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 1 turno, o
Projeto de Lei no 1.394/97 na forma do Substitutivo n o i. A Comissão de
Redaçâo.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolucão n o 1.649/98, da Mesa da
Assembléia, que acrescenta dispositivos a Resolução n o 5.176, de 6/11/97,
que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno corn as Emendas n° 5 1 a 10, que apresenta.
Vern a Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado em que solicita
adiamento da discussão do projeto. Em votaçâo, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar no 33/98, do
Deputado Antonio Julio, que dá nova redacao ao art. 80 da Lei no 869, de
5/7/52, que institui o Estatuto dos Servidores Püblicos do Estado de Minas
Gerais. A Comissäo de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração PUblica opina pela sua aprovacão. Em
discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. A Presidência vai submeter o Projeto de Lei Complementar
no 33/98 a votação, pelo processo nominal. Os Deputados que desejarem
aprová-lo registrarao "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarao "näo". A
Presidéncia lembra ao Plenário que, nos termos do art. 192 do Regimento
Interno, projeto de lei complementar será aprovado, se obtiver 39 votos
favoráveis. A Presidéncia solicita aos Deputados que ocupem os seus
lugares.

- Procede-se a votaçào por meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram 33 Deputados. Não ha "quorum" para votação,

mas o ha para discussão. A Presidência torna sem efeito a votacão.
Prosseguimento da discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei no 1.485/97,

do Deputado Geraldo da Costa Pereira, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter imóvel que especifica ao MunicIpio de Divinopolis. A Comissào
de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalizacâo Financeira opina pela
aprovaçäo do projeto na forma do Substitutivo no 2, que apresenta, ficando
prejudicado o Substitutivo n o i, da Comissâo de Justica. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussâo.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.203/97, da Deputada Maria
José Haueisen, que institui o Fundo Rotativo de Fomento a Agricultura
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Familiar e de Viabilizaçâo de Assentamentos Agrários no Estado de Minas
Gerais e dá outras providéncias. A Comissäo de Justiça conclui pela
Constitucjonalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
As Comissöes de Administraçao Püblica e de Poiltica Agropecuaria opinam
pela sua aprovaçao na forma do Substitutjvo n o 1, da Comissão de Justiça.
Vem a Mesa requerimento da Deputada Maria José Haueisen, solicitarido
seja adiada a discussão do projeto. A Presidéncia declara prejudicado o
requerimento, uma vez que não ha "quorum" para a votação do requerimento.
Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.269/97, do Deputado
Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar irnOvel de sua
propriedade ao Municipio de São Sebastiäo da Vargem Alegre. A Comissâo
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalizacao Financeira opina por sua aprovaçao na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.462/97, do Deputado
Anderson Adauto, que dispöe sobre a implantaçao do Fundo de Manutençao
e Desenvolvirnento do Ensino Fundamental e de Valorizaçao do Magisterio,
de que trata a Lei Federal n° 9.424, de 24/12/96. A Comissão de Justiça
conclul pela constitucionajidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta As Comlssöes de Educacao e de Fiscalizacao Financeira opinam
por sua aprovacao na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussâo em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.584/97, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que cria a Campanha Estadual de Prevencao de Acidente
Doméstico. A Comjssâo de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissâo de Saüde opina pela aprovaçao do projeto. Em discussão, o
projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vern a Mesa:
SUBSTITUTIVO NO 1 AO PROJETO DE LEI N O 1.584/97

Cria a Campanha Estadual de Prevencao de Acidente Doméstico e
Negligência.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica criada a Campanha Estadual de Prevençao de Acidente

Doméstico e Negligéncia.
§ 10 - E considerado acidente, nos termos desta lei, aquele ocorrido no

ambiente doméstico e que cause lesão provocada pelos seguintes agentes:
- liquido quente;
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II - fiação elétrica;
Ill- fogo;
IV - fogo de artifIcio;
V - água;
VI - substância inflamável e tóxica;
VII - animais peçorihentos;
VIII - plantas tôxicas;
IX - corpo estranho;
X - medicamento;
XI - outros capazes de provocar Iesão.
§ 21 - E considerada negligéncia, nos termos desta lei, a situação lesiva

criada ou facilitada, consciente ou inconscientemente configurando dano.
Art. 21 - A Campanha Estadual de Prevenção de Acidente Doméstico e

Negligencia tem como objetivo reduzir o nUmero de acidente e de negligência
e sua gravidade, por meio da divulgacão dos principais fatores causadores e
dos primeiros procedimentos recomendáveis para atenuar os danos,
melhorando a seguranca do ambiente.

Art. 31 - 0 Estado promoverá a Campanha, a que se refere o art. 10,

anualmente, por urn periodo näo inferior a 90 (noventa) dias, devendo o
perlodo de realizacão da Campanha ser distribuldo entre os meses do ano.

§ 10 - A realizaçäo da Campanha se dará em Orgãos pUblicos estaduais,
prioritariamente nas escolas, nas creches, nas associaçOes de bairro, nos
hospitals, nos arnbulatórios, nos centros de saUde e nos locals de
concentração de crianças e de adolescentes.

§ 21 - A coordenação da Campanha será realizada por especialista na area,
com conhecimento técnico reconhecido.

§ 31 - A temática da Campanha poderá variar, nos periodos de realização,
de acordo corn a incidência dos acidentes e da negligência no local e na
época da divulgação.

Art. 41 - A divulgação da Campanha Estadual de Prevencão de Acidente
Doméstico e Negligéncia será feita por meio de:

I - propaganda nas emissoras de radio e de televisão;
II - producão de material audio-visual;
III - cartazes e foihetos educativos;
IV - palestras;
V - cursos;
VI - criaçäo de serviços descentralizados de prevencão e outros meios.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 61 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
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Adelmo Carneiro Leâo
Justificacao . Durante a tramitaçao do Projeto de Lei n o 1.584/97 que cria aCampanha Estadual de Prevençao de Acidente Doméstico, foi rea!izada urnagrande discussão corn profissionais da area. Ocorreu também, na Comjssãode Saüde, uma audiêncja püblica corn vários medicos que lidam corn o

assunto Durante os debates muitas sugestöes 
foram apresentadas paraaperfejcoar o projeto Este substitutjvo visa a incorporar as propostasrecebjdas

o Sr. Presjdente - Encerra ..se a discussäo No decorrer desta, fojapresentado o Substitutivo no 1, do Deputado Adelmo Carneiro Leâo. Nostermos do § 2 0 do a. 78 do R
egirnento Interno, a Presidéncia encaminha oprojeto corn o substitutivo a Corn issâo de SaUde, para parecer.- A seguir, tern sua discussào encerrada cada urn por sua vez, ern 10 turno,os Projetos de Lei nos 1. 617/98, do Deputado Jorge Hannas, que dispoesobre a obrigatoriedade do hasteamento da Bandeira Nacionai e da execuçaodo Hino Nacjonai nas escolas pübjicas do Estado 

1.622/93, do DeputadoIvair Noguejra que autoriza o Poder Executivo a 
conceder desconto nastarifas da COPASAMG e dá outras providéncias; 1.631/98 do Deputado

AntOnio Julio, que dispoe sobre a quitaçao de crédito tributãrjo cornprecatOrios e dá outras provjcjências; e 1.642198, do Deputado TarcisjoHenriques que altera a Lei n o 12.622, de 25/9/97, que cria a Ouvidoria daPoljcja do Estado de Minas Gerais e dá outras 
provjdências; ern turno ünico,o Projeto de Lei no 1.644/98, do Deputado Leonjdjo 

Boucas, que institui aMedaiha Construtor do Progresso e dá outras provjdêncjas . ern 1 0 turno, osProjetos de Lei fl°S 1.662/98, do Deputado Ronaldo Vasconceijos queautoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Tiros o imóvel que
especifica; 1.666/98, do Governador do Estado, que cria 

estabelecirnentopenitencjárjo na estrutura da Secretaria da Justiça e dá outras providéncias- e1.707/98, do Deputado Leon jdjo Boucas, que dispOe sobre expedicao dedocumento de transferéncia escofar nas escolas püblicas estaduajs- em 20turno, Os Projetos de Lei n o
s 1.068/96, do Deputado Gil Pereira, que cria 

0Programs Mineiro de Incentivo a Fruticultura e dá outras providencias;1.373/97, do Deputado José Bonifaclo que dispOe sobre renüncia aaposentadoria do servidor pUbjico estadual 1.427/97, do Deputado MauriTorres, que autoriza o Poder Executivo a 
permutar imOvel que especifica;1. 546/97, do Gov

ernador do Estado que dispOe sobre o Sistema Estadual deFinancas e a estrutura orgânjca da Secretaria da Fazenda e da outrasprovjdêncjas; 1.632/98, do Deputado Din is Pinheiro, que revoga dispositivo da
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Lei no 12.734, de 31/12/97, e dá outras providências; e 1.741/98, do Deputado
Romeu QueiroZ, que cria serventias do foro extrajudicial no MunicIpio de
Montalvânia.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a

falta de "quorum' para votação, a Presidência encerra a reuniäo, convocando
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 1 0 , as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocacào, e para a ordinária da mesma data, as 14
horas, corn a ordern do dia já anunciada. Levanta-se a reuniäo.

ATA DA 288a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 10/7/98
Presidéncia do Deputado Francisco Rarnalho

Surnário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): 11 Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redacao
Final dos Projetos de Lei n

os 1.026/96, 1.123 e 1.459/97 e 1.608/98;
aprovacão - 21 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
ProposiçOes: Requerirnentos dos Deputados Mauri Torres e Paulo Piau;
aprovacão - lnexistência de "quorum" qualificado para votacáo de propostas
de emenda a Constituicão - Prosseguimento da votacão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei Complementar n o 33/98; aprovacão - Votaçäo, em 20 turno, do
Projeto de Lei n o 1.546/97; aprovacão na forma do vencido em 1 0 turno;
votaçao da Emenda n o 1; rejeicão - Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no
1.203/97; aprovaçäo na forma do Substitutivo n o i, corn a Emenda no 1 -
Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.269/97; aprovacão na forma do
Substitutivo n o i - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.462/97;
requerimento do Deputado Anderson Adauto; aprovacão do requerimento -
Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.485/97; aprovação na forma do
Substitutivo no 2; prejudicial idade do Substitutivo no i - Votacão, em 1 0 turno,
do Projeto de Lei n o 1.617/98; aprovação - Votacäo, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei no 1.622/98; rejeição - Votacão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no
1.631/98; aprovação corn as Emendas n

os 1 e 2 - Votaçäo, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei no 1.642/98; requerimento do Deputado Ajalmar Silva;
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaque; aprovacão;
votação das Emendas n

os 2 e 3; aprovacão; votação da Emenda no 1;
rejeição - Votacâo, em turno Unico, do Projeto de Lei n o 1.644/98; aprovacão -
Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.662/98; votaçao do projeto, salvo
emenda; aprovacão; votaçao da Emenda no 1; rejeiçâo - Votacão, em 10

turno, do Projeto de Lei no 1.666/98; aprovacão - Votação, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei no 1.707/98; aprovacão na forma do Substitutivo n o i, corn a
Emenda n o 1 - Votaçäo, em 2 1 turno, do Projeto de Lei no 1.068/96; aprovaçào



544na forma do vencido em 1 0 turno - Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei n°1.373/97; aprovaçao na forma do vencido em 10 turno - Votaçao, em 20 turno,
dos Projetos de Lei n°s 1.427/97 e 1.632/98; aprovaçao - Votacao, em 2 0turno, do Projeto de Lei n o 1.741/98; aprovaçao na forma do vencido em 10turno, corn a Emenda n o 1 - Votacâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no1.543/97; requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos; deferimento;
questao de ordem; existêncja de "quorum" para discussão - Discussão, em 1 0turno, dos Projetos de Lei fl°S 1.715/98, 1.555/97, 1.594 e 1.763/98;
encerramento da discussão - Encerramento

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo

Goncalves - Adelmo Carneiro Leào - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro AntOnio - Ambrósjo Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - Antonio J011a - AntOnio Roberto - Arnaldo
Penna - Berté Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely TarqOInio - Ibrahim Jacob -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Joâo Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidjo Boucas - Luiz Fernando Faria -
Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastjão Costa - Sebastião Helvéclo - Sebastjão Navarro Vieira - TarcIsjo
Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertur-a
o Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos Corn a palavra, a Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leiturada ata da reunião anterior.

1 Parte
Ata

- 0 Deputado João Leite, 2 0-Secretário "ad hoc", procede a leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restricOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
1  Fase

o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçao, a Presidéncia vai
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passar a 11 Fase da 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votação de
pareceres e a votacão de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votaçäo e aprovados, cada urn

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.026/96,
do Tribunal de Contas, que dispOe sobre a estrutura da Secretaria do Quadro
de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências; 1.123/97, do Deputado Sebastião
Costa, que autoriza a Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIpio de
Miradouro a imóvei que especifica; 1.459/97, do Deputado Paulo Piau, que
autoriza a Poder Executivo a doar ao MunicIpio de lturarna o imóvel que
especifica; e 1.608/98, do Deputado Rémolo Aloise, que altera a grafia do
name do MunicIpio de PiOI. (- A sancão.)

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada 1 11 Fase, a Presidência

passa a 2a Fase da 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votação da
matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os

Projetos de Lei n°s 1.733/98, 1.053/96, 1.394/97, 1.758 e 1.609/98, em virtude
de sua apreciacão na reunião extraordinária realizada ontem, a noite, bern
coma a Projeto de Lei n° 1.584/97, que, par ter recebido emenda na referida
reuniäo, foi devolvido a Comissão de SaOde; fez retirar, ainda, a Projeto de
Resolucão no 1.649/98, que teve sua discussão adiada par cinco dias.

Discussão e Votacão de ProposicOes
o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres,

em que solicita, na forma regimental, que a Projeto de Lei n° 1.546/97, do
Governador do Estado, seja apreciado em prirneiro lugar entre as matérias
em fase de votação. Em votaçãa, a requerimento. Os Deputados que a
aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita, na
forma regimental, a inversão da pauta da reunião, de modo que a Projeto de
Lei n° 1.543/97 seja apreciada em Oltimo lugar entre as matérias em fase de
votaçâo. Em votação, a requerimento. Os Deputados que a aprovam
permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência verifica, de piano, que não ha "quorum" qualificado para a
vatacão de propostas de emenda a Constituição, mas que a ha para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Votaçâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n o 33/98, do
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Deputado Antonio Julio, que dá nova redaçao ao art. 80 da Lei no 869, de
5/7/52, que institui o Estatuto dos Servidores PUblicos do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administraçao PUblica opna por sua aprovaçäo. Em votaçao, o
projeto. A Presidéncia vai submeter a matéria a votaçâo pelo processo
nominal, de conformidacle corn o art. 260, I, do Regimento lnterno. Os
Deputados que desejarem aprová-lo deverâo responder "sirn", e os que
desejarem rejeitá-lo deverâo responder "nao". Antes, a Presidêncja lembra ao
Plenário que, nos termos do art. 192 do Regimento lnterno, o projeto de lei
complementar será aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Corn a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder a chamada de votação nominal.

o Sr. Secretário (Deputado Joâo Leite) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" a chamada de votação nominal Os seguintesDeputados:
Geraldo Rezende - lvo José - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs -

Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrosia Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio JUlio - Antonio Roberto - Arnaldo Penna -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim
Jacob - Joâo Batista de Oliveira - Joâo Leite - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - LeonIdio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Regis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémojo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastiäo Helvécjo - Sebastião
Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

0 Sr. Presidente - Responderam "sim" 47 Deputados; nenhum Deputado
respondeu "não". Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei Complementar no
33/98. A Comissão de Adrninistracao PUblica.

Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.546/97, do Governador do
Estado, que dispOe sobre o sistema estadual de finanças e a estrutura
orgânica da Secretaria da Fazenda e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovaçao do projeto na forma do vencido
em 10 turno, corn a Ernenda no 1, que apresenta. Em votaçao, a projeto, salvo
emenda. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam perrnaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, a Projeto de Lei no
1.546/97 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redaçao.
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Votacäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.203/97, da Deputada Maria

José Haueisen, que institui o Fundo Rotativo de Fomento a Agricultura
Familiar e de Viabilização de Assentamentos Agrários no Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. A Cornissão de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta.
As ComissOes de Administraçäo PUblica e de Politica Agropecuaria opinam
por sua aprovacão na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justica. A
Comissão de Fiscalizacão Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, e corn a Emenda n o i,
que apresenta. Em votacao, a Substitutivo n o 1, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n o i, que recebeu parecer pela aprovaçao. Os Deputados
que a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n o 1.203/97 na forma do
Substitutivo no 1, corn a Emenda no 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votacão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.269/97, do Deputado Sebastião
Costa, que autoriza a Poder Executivo a doar imOvel de sua propriedade ao
MunicIpio de São Sebastião da Vargem Alegre. A Comissão de Justica
conclui pela constitucionalidade do prajeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovacão na forma do Substitutivo n o i, que
apresenta. Em votacão, a Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, a Projeta de Lei no 1.269/97 na forma do Substitutivo
no 1. A Comissão de Fiscalizacão Financeira.

Votacäo, em 10 turna, do Projeto de Lei no 1.462/97, do Deputado Anderson
Adauto, que dispOe sabre a irnplantação do Fundo de Manutencão e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizaçâo do Magistério, de
que trata a Lei Federal no 9.424, de 24/12/96. A Comissão de Justica conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que
apresenta. As ComissOes de Educacão e de Fiscalizaçâo Financeira opinam
par sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justica.
Vern a Mesa requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que solicita a
adiamento da votação do Projeto de Lei no 1.462/97. Em votacãa, o
requerimenta. Os Deputados que a aprovam perrnaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Votacão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei no 1.485/97, do Deputado Geraldo
da Costa Pereira, que autariza o Poder Executivo a fazer reverter imOvel que
especifica ao MunicIpio de Divinópalis. A Comissäo de Justica conclui pela
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Comissão de Fiscalizacao Financeira opina pela aprovaçao do projeto na
forma do Substitutjvo n o 2, que apresenta, ficando prejudjcado o Substjtutjvono 1, da Comissào de Justiça. Em votaçao, o Substitutivo n o 2, que recebeu
parecer pela aprovaçao. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Corn a aprovacao do Substitutjvo n o 2, ficaprejudjcado o Substjtutivo no 1. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o
Projeto de Lei no 1.485/97, na forma do Substjtutjvo no 2. A Corn issão de
Fiscalizacao Financeira

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.617/98, do Deputado Jorge
Hannas, que dispöe sobre a obrigatorjedade do hasteamento da Bandeira
Nacional e da execucao do Hino Nacional nas escolas püblicas do Estado de
Minas Gerais. A Comissâo de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Educação opina por sua rejeiço. Em votacâo, 0
projeto, que recebeu parecer pela rejeiçao. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se enconfram (- Pausa.) Aprovado. A Cornissão deEducaçao.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.622/98, do Deputado Ivair
Nogueira, que autoriza a Poder Executivo a conceder desconto nas tarifas
cobradas pela COPASA e dá outras providéncias. A Comissão de Justiçaconclui pela Coflstitucionaljdade do projeto. A Comissão de Fiscalizaçao
Financeira opina pela rejeição do projeto. Em votacão, o projeto, que recebeu
parecer pela rejeicâo. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.

Votaçao em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.631/98, do Deputado Antonio
Julio, que dispOe sobre a qu:tacão de crédito tr;butárjo corn precatórios e dá
outras providêricias A Comissäo de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Fiscalizaçao Financejra opina pela aprovaçao do
projeto corn as Ernendas no

s 1 e 2, que apresenta. Em votaçao, 0 projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permanecam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão, as Emendas n o

s 1 e 2, que
receberam parecer pela aprovacao Os Deputados que as aprovarn
permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovadas Fica, portanto,aprovado, em 10 turno, a Projeto de Lei no 1.631/98 corn as Emendas n o

s 1 e2. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira.
Votaçäo, em 10 

turno, do Projeto de Lei no 1.642/98, do Deputado TarcIsiaHenriques, que altera a Lei n o 12.622, de 25/9/97, que cria a Ouvidoria de
Policia do Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias 0 parecer da
Comissâo de Justiça pela inconstitucionalidade do projeto foi rejeitado pelo
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Plenário. A Comissão de Adrninistração Püblica opina pela aprovacâo do
projeto corn as Emendas n

os 1 a 3, que apresenta. Vern a Mesa requerimento
do Deputado Ajalrnar Silva, em que solicita votação destacada da Emenda no
1. A Presidëncia defere a requerirnento, nos termos do inciso XVII do art. 232
do Regimento Interno. Em votacão, a projeto, salvo emendas e destaque. Os
Deputados que o aprovarn permaneçam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votacäo, as Emendas n

os 2 e 3, que receberam parecer pela
aprovacão. Os Deputadas que as aprovam permanecam corno se encontram.
(- Pausa.) Aprovadas. Em votaçâo, a Emenda no 1, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovarn permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, a
Projeto de Lei no 1.642/98 corn as Emendas n

o
s 2 e 3. A Comissâo de

Administração Püblica.
Votacäo, em turno ünico, do Projeto de Lei n o 1.644/98, do Deputado

LeonIdio Boucas, que institui a Medaiha Construtor do Progresso e dá outras
providéncias. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissâo de Turismo opina par sua aprovação. Em votaçâo, a
projeto. Os Deputados que a aprovam perrnanecam coma se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Cornissão de Redacâo.

Votacäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.662/98, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que autoriza a Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Tiros a
imôvel que especifica. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade
do projeto corn a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalizaçâo
Financeira opina por sua aprovação corn a Emenda no 1, da Comissäo de
Justiça. Em votação, a projeto, salvo emenda. Os Deputados que a aprovam
permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão, a
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, a
Projeto de Lei no 1.662/98. A Comissäo de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 turna, do Projeta de Lei no 1.666/98, do Governador do
Estado, que cria estabelecimento penitenciário na estrutura da Secretaria da
Justica e dá outras providências. A Comissâo de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administraçâo Püblica opina
por sua aprovacão. Em votaçâa, a projeto. Os Deputados que a aprovarn
permanecam coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. A Comissäo de
Administracâo Püblica.

Votaçäo, em 10 turna, do Projeto de Lei no 1.707/98, do Deputado Leonidia
Boucas, que dispöe sabre expediçao de documento de transferência escolar
nas escolas püblicas estaduais. A Comissäo de Justica conclui pela
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550Constltuc jonaljdade do projeto corn a Emenda n o 1, que apresenta A
Comissão de Educacao opina pela aprovacao do projeto na forma doSubstitutivo no 1, que apresenta. Em votaçao, o Substitutivo n o 1, salvoemenda. Os Deputados que o aprovam perrnaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votaçào, a Emenda n o 1. Os Deputados que a
aprovam perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n o 1.707/98 na forma doSubstitutivo no 1, corn a Emenda no 1. A Comissão de Educaçao.

Votaçâo, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.068/96, do Deputado Gil
Pereira, que cria o Programa Mineiro de Incentivo a Fruticultura e dá outras
providêncjas A Comissão de Politica Agropecuarja opina pela aprovaçao doprojeto na forma do venc pdo em 10 turno. Em votacao, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 21 turno, o Projeto de Lei no 1.068/96na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redação.

Votaçâo, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.373/97, do Deputado José
Bonifácio, que dispOe sobre renüncja a aposentadoria do servidor pUblico
estadual. A Comissão de Administracao PUblica opina pela aprovaço do
projeto na forma do vencido em 10 turno. Em votacâo, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei no 1.373/97
na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redacáo.

Votaçâo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.427/97, do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a permutar imOvel que especifica. A
Comissão de Fiscaiizaçao Financeira opina pela aprovacao do projeto. Em
votacao, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado. A Corn issão de Redacao.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.632/98, do Deputado Dinis
Pinheiro, que revoga dispositivo da Lei no 12.734, de 31/12/97, e dá outrasprovidéncias A Corn issâo de Fiscalizacao Financeira opina pela rejeição do
projeto. Em votacao, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissâo de Redaçâo.

Votaçao, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.741/98, do Deputado Romeu
Queiroz, que cria serventias no foro extrajudicial no MunicIpio de
Montalvânia A Comissão de Administracao Pübiica opina pela aprovaçao do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno, corn a Emenda n o 1, que apresenta.
Em votaço, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permanecam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o
Projeto de Lei no 1.741/98 na forma do vencido em 1 0 turno, corn a Emenda no
1. A Comissão de Redacäo.

Votacâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.543/97, do Deputado Paulo
Piau, que altera o art. 10 da Lei no 9.444, de 25/11/87, que dispOe sobre
iicitaçöes e contratos da administraçäo centralizada e autárquica do Estado e
dá outras providências. A Comissão de Fiscaiizacäo Financeira opinou pela
aprovacäo do projeto corn a Emenda no 1, que apresentou. Emendado em
Plenário, foi o projeto encaminhado a Comissäo de Administracão PUbiica,
que opina pela aprovacão da Subemenda no 1 a Emenda no 8, que apresenta,
e pela rejeicão das Emendas n

os 2 a 7 e 9. Vern a Mesa requerimento do
Deputado Ronaido Vasconceilos, em que solicita a votacäo destacada das
Emendas n

os 2, 5 e 9. A Presidéncia defere o requerimento, nos termos do
inciso XVII do art. 232 do Regimento interno.

Questäo de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar

de piano, não temos 'quorum" para votacao, mas o temos para discussäo.
Portanto, soiicito a V. Exa. que passemos a discutir os projetos, voitando ao
processo de votacâo quando houver "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia verifica que não ha "quorum"
para a votaçâo, mas que o h6 para a discussão dos projetos.

- A seguir, tern sua discussão encerrada, em 1 0 turno, cada urn por sua vez,
Os Projetos de Lei n

os 1.715/98, do Governador do Estado, que institui a
polItica de reguiacão dos servicos püblicos concedidos ou permitidos, cria a
Agência Estadual de Regulação de Servicos Pübiicos de Minas Gerais e dá
outras providências; 1.555/97, do Governador do Estado, que autoriza a
aiienaçao de imôveis da RURALMINAS; 1.594/98, do Governador do Estado,
que dispoe sobre a reorganizacão da Secretaria de Assuntos Municipais e da
outras providencias; e 1.763/98, do Governador do Estado, que aitera a Lei no
11.398, de 6/1/94, que cria o Fundo Prô-Fioresta e d6 outras providéncias.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a

falta de "quorum" para a votaçâo, a Presidência encerra a reuniâo,
convocando os Deputados para a reuniâo ordinária de logo mais, as 14 horas,
corn a ordem do dia ja publicada, e para a reuniâo extraordinária também de
hoje, as 20 horas, nos terrnos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 388a REUNIAO ORDINARIA, NA FASE EM QUE ESTIVERAM
INTERROMPIDOS OS TRABALHOS ORDINARIOS, EM 10/7/98
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Sumário: Composicao da Mesa - Registro de Presença - Palavras da Sra.
Andrea Campos - Palavras do Vereador Leonardo Matos - Palavras do
Deputado João Batista de Oliveira - Palavras do Sr. Presidente

Composicao da Mesa
O Sr. Presjdente (Deputado Francisco Ramaiho) - A Presidéncia convida a

tomar assento a mesa Os Exmos. Srs. Deputado Joâo Batista de Oliveira,
Vereador Leonardo Matos, Presidente da Associacao Mineira dos
Paraplegicos Andrea Campos, Diretora Adrninjstrativa da Associacao Mineira
dos Paraplegicos; e Socorro dos Santos, jogadora de basquete,
representando a equipe de basquete da Associacao Mineira de Paraplegicos.

Registro de Presença
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidéncia registra,

também, em nosso Plenário, a presença da equipe de basquete da
Associacao Mineira dos Paraplegicos.

Palavras da Sra. Andréja Campos
o Sr. Presidente - A Sra. Andréja Campos comparece a esta Casa corn a

finalidade de inaugurar a plataforma motorizada instalada neste Plenário,
para garantir o acesso dos portadores de deficiêncja fisica a tribuna e mesa.
A Presidêncja tern a honra de passar a palavra a Sra. Andrea Campos.

A Sra. Andréja Campos - Boa tarde a todos. E corn muito prazer que entro
nesta Casa por esse acesso, o que, de certa forma, deixou-me muito
ernocionada Temos aqui, hoje, urn representante da nossa categoria, o
Deputado João Batista de Oliveira, que muito tern assessorado a categoria
dos deficientes. Esse acesso é irnportante para a integracao social e politica
deste Pals. Quero, por isso, agradecer a esta Casa, que hoje se caracteriza
pela justiça. Hoje, entro aqui sern precisar ser carregada. Muito obrigada.

Palavras do Vereador Leonardo Matos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Vereador Leonardo Matos.
O Vereador Leonardo Matos - Sr. Presidente, caros Deputados quero,

nesta Oportunidade, cumprimentar a Assembléja Legislativa, na pessoa do
seu Presidente da Mesa Diretora, por mais essa iniciativa que vem contribuir
decisivamente no processo de reabilitacao da pessoa portadora de
deficiência Quero, ainda, dizer que a Assembléja Legislativa está abrindo as
portas para os portadores de deficiência, inclusive aventando a pOssibjlidade
de urn dia termos espaço nesta Mesa. Acho que é isso mesrno. Os
portadores de deficjêncja tern todas as cond:coes de estar participando dos
destinos do nosso Estado e do nosso Pals. E exatarnente isso o quequeremos, principalmente no sentido de dar garantia de cidadania a todas as
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pessoas que hoje se encontram marginalizadas na sociedade. Que esse seja
urn mornento histOrico do nosso crescimento. Estivemos hoje, também,
inaugurando as obras do Minascentro. São iniciativas dessa natureza que vão
motivar todos os portadores de deficiência a participar da sociedade de forma
efetiva. Muito obrigado, urn grande abraco.

Palavras do Deputado Joäo Batista de Oliveira
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, cara Diretora da

Associacão Mineira de Paraplégicos, Andrea Campos, colegas Deputados,
colegas Deputadas, funcionários desta Casa, companheiros do nosso time de
basquete de cadeira de rodas da Associacão Mineira de Paraplégicos, da
equipe masculina e da equipe feminina, carnpeonlssirna por este Brasil afora,
tudo o que a Assembléia Legislativa vern fazendo para a integracão dos
portadores de deficiência, desde a formulação da Constituicão do Estado de
Minas Gerais, culmina corn este ato. As garantias constitucionais vão se
concretizando a medida que nossa luta amadurece e que Os prôprios
portadores de deficiência cobram o curnprirnento das leis. 0 nosso
agradecimento a V. Exa., Deputado Rorneu Queiroz, a toda a Mesa Diretora e
aos colegas Deputados, que sempre votaram a favor de projetos de resgate
da cidadania das pessoas exciuldas. Esperamos, Sr. Presidente e caros
colegas, que, em urn futuro muito breve, possamos encontrar urn
equiparnento como esse em cada ônibus, para que todos os deficientes
possam utilizar o transporte coletivo para chegar ao destino que quiserem,
sern passar pelo constrangimento de ser carregado e de passar pela roleta.
Atos dessa natureza transformam a sociedade e nela criarn cultura,
transforrnando seu comportamento. Esperamos, urn dia, que no transporte
coletivo possa embarcar qualquer portador de deficiéncia, para freqüentar a
escola, a Assembléia Legislativa e outros lugares ou para se divertir, podendo
circular livremente, sem passar pelo constrangirnento de ser carregado por
outras pessoas, que, na maioria das vezes, são muito solidárias, rnas que
podern atrapalhar a recuperacão do deficiente devido a forma de transportá-
lo. Os nossos agradecirnentos. Esse foi urn rnornento de grande ernoção.
Esse é urn ato simbOlico, mas temos consciência de que é urn ato que esta
Casa formula hoje em nome de toda a sociedade do Estado de Minas Gerais.
Esse é urn ato que, aqui presenciado pelos Deputados, contempla todo o
povo do Estado e engrandece o nosso Legislativo e a nossa gente. Muito
obrigado, Sr. Presidente. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência confirma as palavras do ilustre Deputado João Batista de
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Oliveira. Na realidade, quando decidimos, por autorizaçao da Mesa Diretora,
fazer a implantacãO dessa plataforma motorizada no Plenário, tivemos por
objetivo nâo sO permitir ao Deputado João Batista de Oliveira, urn Deputado
paraplégiCo, 0 acesso a esta Mesa Diretora, rnas também homenagear todos
Os paraplegicOs . Esse foi urn simbolo que quisemos aqui colocar, inclusive,
dando curnprinlentO a Constituiçao do Estado, que determina urn tratamento
especial para que essas pessoas tenham as mesmas condicöes das outras
que por aqui passarn. Por isso, esta Assenibléja nesta oportunidade,
cumprimenta todos Os paraplegicos na Pessoa da Sra. Andrea Campos,
Diretora AdministratiVa da Associacao Mineira dos Paraplegicos, dizendo que
esta Casa mantém 0 compromisso de continuar contribuindo para que todo
cidadão mineiro tenha igualdade de tratamento.

Cumprido o objetivo desta reuniâo, a Presidência agradece a todos que
aqui compareceram, ern especial a Sra. Andrea Campos e aqueles que a
acompanham. Os nossos agradecimentos a todos. Ficam novamente
suspensos os trabathos ate que essas pessoas possam se retirar daqui.
Estão suspensOS OS trabaihos.

ATA DA 289a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 2/7/98
Presidéncia do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): 2- Fase: Paiavras do Sr. Presidente - Discussâo e Votaçao de
Proposicoes: Requerimento do Deputado Pericles Ferreira; aprovaçao -
Votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao no 30/96;
apresentacâO do Substitutivo no 2; leitura do Substitutivo no 2; chamada de
votaçao nominal; inexisténcia de "quorum" para votaçao; anulaçao da
votação; existénCia de 'quorum" para votaçâo; renovaçao da votaçâo do
Substitutivo no 2; aprovacão; prejudicialidade do Substitutivo no 1 e da
Emenda no 1 - Questöes de ordem - Votaçao, em 10 turno, da Proposta de
Emenda a Constituicão no 1/95; questâo de ordem; chamada de votação
nominal; rejeicão - Questão de ordem - Votacao, em 1 0 turno, da Proposta de
Emenda a Constituicao n o 35/97; chamada de votação nominal; inexisténcia
de "quorum" qualificado para votação de propostas de emenda a
Constituição; anulacâo da votaçâo - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei
no 1.667/98; aprovacâo corn as Emendas nos 2 e 3; votação da Emenda n o 1;
rejeição - VotacãO, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.581/97; aprovaçao na
forma do vencido em 10 turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no
1.715/98; aprovacão na forma do vencido em 10 turno, corn as Ernendas n o

s 1
a 5 - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.744/98; aprovaçao corn
as Emendas n

o
s I a 4 - Discussäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.745/98;
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aprovacão - Discussäo, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.594/98; aprovação
na forma do vencido em 1 1 turno - Discussäo, em 2 0 turno, do Projeto de Lei

no 1.642/98; aprovação na forma do Substitutivo n o 1 - Discussâo, em 21
turno, do Projeto de Lei no 1.650/98; aprovaço na forma do vencido em 10

turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.651/98; aprovacão -

DiscusSão, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.666/98; aprovação corn a
Emenda no I - Encerramento.

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

- Marcelo Gonçalves - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Auiton Vilela
- Ajalmar Silva - Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antonio Genaro - Antonio JCilio - AntOnio Roberto - Arnaldo
Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely TarqüInio - Ibrahim
Jacob - Irani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge
Hannas - José Henrique - José Maria Barros - José Militäo - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - 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 - Sebastiâo Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila -
Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os

nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a leitura da
ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado Gilmar Machado, 21-Secret6rio"ad hoc", procede a leitura da
ata da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
21 Fase

o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçäo, a Presidência vai
passar A 2a Parte da reuniäo, em sua 2a Fase, uma vez que não ha matéria a
ser apreciada na 11 Fase.
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A Presidéncia informa ao Plenário que faz retirar da pauta desta reun:ão 
oProjeto de Lei no 1.613/98, por não estarem preenchjdos os pressupostosregimentais para sua apreciacao.

Discussâo e Votacâo de PropoSiçoes
0 Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Pericles

Ferreira, apolado pela totalidade do Colégio de LIderes, em que solicita a
inversão da pauta, de modo que as Propostas de Emenda a Constituicao n°s
29/96, 34/97 e 44/97 sejarn apreciadas, respectivamente, em UItimo,penUltirno e antepenü p timo lugares entre as matérias em fase de votaçao. Emvotacão, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecam como
se encontram (- Pausa.) Aprovado

Votaçao, em 21 turno, da Proposta de Emenda Constituicao n o 30/96, doDeputacjo Cleuber Carneiro, que altera o inciso XXXIV do art. 62 e o art. 247
da Constituicao do Estado. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. Durante o 2 1 turno, foram apresentados um Substitutivo, do
Deputado Bilac Pinto e outros, o qual recebeu o n° 1, e urna emenda, do
Deputado Paulo Piau e outros, a qual recebeu o n o 1. Vern a Mesa acordo
assinado pela totalidade dos membros do Coleglo de Lideres, para que seja
recebido o substitutivo do Deputado Paulo Piau e outros. Nos termos do § 40
do art. 73 do Regimento Interno, a Presidéncia acolhe o acordo e atribuj a n o2 ao substitutivo. A Presidencia solicita ao Sr. Secretário que faca a leitura doSubstitutivo n o 2.

0 Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta) - (- Lê:)
"SUBSTITUTIVO No 2Altera Os arts. 62, 246 e 247 da Constituicao do Estado.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - 

Os dispositjvos da Constituicao do Estado enumerados a seguir
passarn a vigorar corn a seguinte redacao:

'Art. 62- ...............................................
XXXIV - aprovar, previarnente, a alienaçao ou a concessâo de terra püblica,ressalvados:
a) a disposto no § 20 do art. 246 e nos § 30 e 8° do art. 247;
b) a alienaçao ou a concessão de terras püblicas e devolutas rurais

previstas no art. 247 corn area de ate lOOha;
Art. 247- ....................................................§ 1°- ...................................................
IX - a alienaçao ou a concessào, a qualquer titulo, de terra püblica para

assentamento de trabalhador rural ou produtor rural, pessoa fisIca ou jurIdica,
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ainda que por interposta pessoa, compatibilizadas corn os objetivos da
reforma agrária e limitadas a lOOha.

§ 30 - Independem de prévia autorizacão legislativa
1 - a alienacão ou a concessão de terra püblica previstas no piano de

reforma agrária estaduai, aprovado em lei;
II - a concessãO gratuita do dominio de area devoluta rural nào superior a

50ha a quem, não sendo proprietário de imOvel rural ou urbano, a possua
como sua por 5 (cinco) anos ininterruPtoS, sem oposicãO, tenha nela sua
moradia e a tenha tornado produtiva.

§ 70 - ......................
- a conjuge ou a parente consangüIfleO ou afim, ate o terceiro grau, ou por

adoção, das autoridades e do servidor indicados, respectivamente, nos
incisos I e II e de beneficiário de terra piblica rural em area contigua a do
beneficiáriO;'.

Art. 2° - 0 art. 246 da Constituicão do Estado fica acrescido dos seguintes

§ 20 a 711 , passando a parágrafo Unico a constituir a § 10:

"Art. 246- ..............................................

§ 20 - A legitirnacãO de terras devolutas situadas no perirnetro urbano ou na
zona de expansãO urbana, assirn considerada a faixa externa contIgua ao
perImetro urbano de ate 2km (dois quilometroS) de largura, compatibilizada
corn o piano urbanIstico municipal ou metropolitaflo, e limitada,
respectivamente, a 500m 2 (quinhentos metros quadrados) e a 2.000m 2 (dais

mil metros quadrados), permitida ao ocupante a legitimacão da area
remanescente, quando esta se tome insuficiente a constituicão de urn novo

lote.
§ 30 - Será onerosa a iegitirnacâo

z 	 I - de terreno ocupado por proprietáriO de outro imóvei urbano ou rural no
mesmo municIpiO

. 	 ii - da area que for superior a 1.000m 2 (mil metros quadrados) na zona de

expansaourbana
III - da area remanescente.
§ 40 - 0 Poder Executivo poderá delegar aos municipioS, nos termos da lei,

a discriminacäO e a legitimacäO das terras devolutas situadas no perImetro
urbano e na zona de expansãO urbana.

.	 § 50 - A legitimacãa onerosa pelos municIpioS obedecerá a tabela de precos
previamente aprovada na Câmara Municipal.

§ 61 - Das areas arrecadadaS peio municIpio em processo discriminatóric
. administrativO ou ação judicial discriminatória, 30% (trinta por cento)

continuaräo pertencentes ao Estado e serão destinadaS, prioritariamente, a:
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II - implantaço de equipamentos comunitarios;
Ill - preservaçao do meio ambiente;
IV - instalaçâo de obras e serviços municipais, estaduajs e federajs.
§ 70 - Serão encaminhados a Assembléia Legislativa:

- relatórjo anual das atividades relacionadas corn as terras püblicas e
devolutas alienadas ou concedidas administrativamente sem prévia
autorizaçao legislativa;

II - relacao das terras püblicas e devolutas a serem legitimadas
administrativamente, corn antecedéncia minima de 90 (noventa) dias da
expediçao do tItulo".

Art. 30 - 0 art. 247 da Constituiçao do Estado fica acrescido dos seguintes
§ 8° e 90:

"Art. 247 - 	 ...............
§ 80 - Na açâo judicial discriminatória, o Estado poderá firmar acordo para a

!egitimaçao de terra devoluta rural corn area de ate 250ha (duzentos e
cinquenta hectares), obedecjdos simultaneamente Os seguintes requisitos:

- cumprirnento da funço social, nos termos do art. 186 da Constituiçao
Federal;

II - devoluço, pelo ocupante, da area remanescente
§ 9' - Serao encaminhados a Assembléla Legislativa:

- relatOrio anual das atividades relacionadas corn as terras pübiicas e
devolutas alienadas cu concedidas administrativamente sem prévia
autorizacao legislativa;

II - relacao das terras pUblicas e devolutas a serem legitimadas ou
concedidas administrativamente, corn antecedéncia minima de 90 (noventa)
dias da expediçao do titulo ou da celebraçao do contrato'.

Art. 40 - 0 Ato das Disposiçoes Constitucionais Transitórias fIca acrescido
dos seguintes artigos:

'Art. 93 - Ate que seja promulgada a lei a que se refere o § 4 0 do art. 246, 0
Poder Executivo poderá delegar aos municipios, mediante convênio, a
discriminacao e a legitimaçao das terras devolutas situadas no perImetro
urbano e na zona de expansão urbana.

Art. 94 - Ao processo de alienaçao cu concessão de terras pUblicas e
devolutas rnencionadas nos arts. 246 e 247 em curso na data de
prornulgaçao desta emenda aplica-se o disposto na legislaçao anterior e no
inciso X)(XIV do art. 62, corn a redaçao dada por esta emenda.

Art. 95 - Ao parente de beneficiárjo de terra püblica que esteja na posse de
area ha mais de 1 (urn) ano na data de promulgaçao desta emenda näo se
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aplica 0 disposto no inciso V do § 70 do art. 247, corn a redaçäo dada por esta
emenda.

Art. 96 - A Iegitimacão de mais de 1 (urna) area devoluta no perimetro
urbano em nome da mesma pessoa é condicionada a posse pacifica do
terreno edificado, por prazo superior a 1 (urn) ano na data de promulgacäo
desta ernenda.'.

Art. 50 - Esta ernenda a Constituiçäo entra em vigor na data de sua
publ icacäo.

Sala das Reuniöes, 2 de julho de 1998."
O Sr. Presidente - Em votaçäo, o Substitutivo n° 2. A Presidência val

submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade corn o
art. 263, I, do Regirnento Interno. Os Deputados que desejarern aprová-la
responderäo "sirn", e os que desejarem rejeitá-la responderão "não". A
Presidência informa também que ha a necessidade de 48 votos favoráveis
para a aprovação. Corn a palavra, o Sr.Secretário, para fazer a chamada dos
Deputados.

0 Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta) - (- Faz a charnada.)
O Sr. Presidente - Votaram apenas 41 Deputados. Não ha nümero

regimental para votaçäo. A Presidéncia a torna sern efeito e verifica, de pIano,
que ja existe "quorum" qualificado para votacão, motivo por que vai renovar a
votação da proposta. Em votação. Corn a palavra, o Sr.Secretário, para
proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" a charnada de votaçào nominal os seguintes

Deputados:
Pericles Ferreira - Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão - Mauri Torres -

Anderson Adauto - Sebastião Helvécio - Wilson Pires - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Ivair Nogueira - Gilmar Machado - Paulo Schettino - Ronaldo
Vasconcellos - Marco Regis - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - AIlton Vilela - Ambrósio Pinto -
Anivaldo Coelho - Antonio Genaro - Antonio Roberto - Bené Guedes - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Errnano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Hely Tarqüinio -
Joào Batista de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Sebastiao
Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila.

- Respondern "não" a chamada de votação nominal os seguintes
Deputados:
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Antonio JUlia - Ibrahim Jacob. 560
o Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados; 2 Deputadosresponderam "não". Está, portanto, aprovada, em 2 0 turno, a Proposta deEmenda a Constituicao n o 30/96 na forma do Substitutivo no 2. Assim, ficamprejudjcados o Substitutvo n o 1 e a Emenda no 1. A Corn issao de Redacao

QuestOes de Ordem
o Deputado AntOnio JUlio - Sr. Presidente, no inIcio, estava sendo feitachamada para recomposjçao de "quorum". Agora, o senhor vem anunciar urnresuftado de Votacão?

o Sr. Presidente - A Presiciência informa ao ilustre Deputado que foi
anunclada a renovacao de votaçao

o Deputado AntOnio JUlio - Sr. Presidente, acho que está havendo urn
engano Tmnhamos 41 Deputados, de acordo corn a primeira chamada 0
nUmero diminulu porque o Deputado Ibrahim Jacob, que estava 

presente, jásaiu, assim como o Deputado AntOnio Roberto Aumentou o nUmero?
o Sr. Presidente - Aqui consta o voto do Deputado Ibrahim Jacob.

Chegaram também ao Plenárjo os Deputados José Henrique, Arnaldo Penna,AntOnio Genaro, Durval Angelo, etc.
o Deputado AntOnio JUlio - Sr. Presidente you levantar uma questao deordem que, talvez, seja mais complicada do que essa da chamada 0 acordo

de Liderancas previsto no novo Regimento exige a assinatura de todos OsLIderes Nesse Acordo, no consta a assinatura do Lider do PMDB.o Sr. Presidente - A Presjdêncja informa ao ilustre Deputado Antonio JUlio
que, nos acordos de Lideranças assina pelo bloco o LIder. Assim, ele foiassinado pelo Deputado Anderson Adauto.

Votacao em 10 turno, da Proposta de Emenda a Constituicao n o 1/95, doDeputado Gil Pereira, que dá nova redacao ao "caput" do art. 201 daC
onstituiçao do Estado. A Comissão Especial perdeu prazo para emitirparecer. Em vofacão a proposta A Presidéncia solicita ao Sr. Secretário queproceda a chamada dos Deputados

Questão de Ordem
o Deputado Antonio JUlio - Sr. Presidente antes da chamada, poderiamosfazer a rec

omposiçao de quorum", senão vamos ficar em dUvjda. Não vamossaber se ha "quorum", ou se nâo ha.
o Sr. Presidente - A prOpria chamada de votacão vai confirmar a presencados Deputados em Plenário Portanto, a Presidéncia entende que não hanecessidade de reconiposiçao de "quorum", uma vez que a prOpria chamada

de votacao vai dar o nUmero de presentes A chamada anterior, referente avotacão da Proposta de Emenda a Constituicao no 30, confirmou a presenca
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de 48 Deputados. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para fazer a chamada dos
Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" a chamada de votaçào nominal os seguintes

Deputados:
Pericles Ferreira - Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leäo - Mauri Torres -

Sebastião Helvécio - Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Gilmar Machado -
Miguel Barbosa - Marco Regis - Geraldo Rezende - AIlton Vilela - AmbrOsio
Pinto - Anivaldo Coelho - Antonio Genaro - Bené Guedes - Carlos Pimenta -
Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Hely Tarquinio - José Henrique - José Maria Barros - José Militão
- Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Mauro Lobo - Paulo
Piau - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastiäo Navarro
Vieira - TarcIsio Henriques.

- Respondem "não" a chamada de votacâo nominal os seguintes
Deputados:

Wilson Pires - AntOnio JUlio - Ronaldo Vasconcellos - Francisco Rarnalho -
Agostinho PatrUs - Ermano Batista - Joäo Batista de Oliveira - Olinto Godinho
- Wanderley Avila.

0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados; votaram "não" 9
Deputados. Foram computadas as presenças de 3 Deputados em comissão,
perfazendo urn total de 48 Deputados. Está rejeitada a Proposta de Emenda a
Constituicão no 1/95. Arquive-se.

Questâo de Ordem
0 Deputado Raul Lima Neto - Sabemos que para se votar uma proposta de

emenda a Constituição são necessários mais de 40 Deputados presentes.
Temos uma ernenda a Constituição que esta na pauta desde o inIcio deste
semestre, mas nunca é votada por falta de "quorum". 0 processo de votaçao
para verificação de "quorum" verossImil e irrefutável é o placar eletrônico, não
o caixotinho. De forma que, se aprovada essa emenda corn a nUmero de
Deputados aqui presentes, não vejo por que as outras emendas também não
possam ser votadas e aprovadas. De certa forma, o Deputado AntOnio JUlio
tern razão, porque não temos "quorum" para votar emendas. Não ha
"quorum", de jeito nenhum, para votar emendas. Vamos pedir uma verificação
pelo painel eletrOnico, para dirimir dUvidas, porque esta Casa näo pode
cometer erros dessa natureza. Não ha "quorum" para votar uma emenda a
Constituicão.

o Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Raul Lima Neto que
estamos corn problemas no nosso painel eletrOnico. Portanto, estarnos
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Votacâo em 10 
turno, da Proposta de Emenda a Constitujçao n o 35/97, doDeputado José Bonifácio, que acrescenta art:go a 

Constituiçao Estaduaf A
Comjssão Especial opina peia aprovacao da proposta na forma doSubstjtutivo no 1, que apresenta Em votação, o Substitutivo n o 1. Corn apalavra, o Sr. Secretárpo para proceder a chamada dos 

Deputadoso Sr. Secretãrjo - (- Faz a chamada)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada apenas 33 Deputados Foramcomputadas as presencas de 6 Deputados em comissoes perfazendo urntotal de 39 parlarnentares, nUmero insuf:cjente para votaçao das propostas,

mas suficiente para a apreciaçao das demais matérias constantes na pauta.Está, portanto, sem efeito a votação desta proposta
Vatacao em 1° turno, do Projeto de Lei n o 1.667/98, da Comissão de

Djrejtos Humanos, que Concede indenizaçao as vItimas do acidente ocorrido
no Bairro Gamejeira A Comissâo de Justiça concluj pela 

constjtucjonaljdadedo projeto corn as Emendas n o
s 1 e 2, que apresenta A Comissão de Direitos

Humanos opina por sua aprovacao corn a Emenda n o 2, da Comjssâo deJustiça, e corn a Emenda n o 3, que apresenta, e pela rejeicao da Emenda no1, da Comissâo de Justiça. A Comissão de Fiscalizacao Financeira opina pelaaprovacao do projeto corn a Emenda n o 2, da Corn issão de Justiça e corn a
Emenda no 3, da Corn issão de Direitos Humanos, e pela rejeiçao da Ernendan o

 1, da Comissão de Justiça. Em votacão, a projeto, salvo ernendas OsDeputados que o aprovam permanecam corno se encontram. (- Pausa.)Aprovado Em votacao, as Emendas n os 2 e 3. Os Deputados que asaprovam permanecam coma se encontrarn (- Pausa.) Aprovadas Emvotacao, a Emenda n o 1. Os Deputados que a aprovam permanecam corno seencontram (- Pausa.) Rejeitada Está, portanto aprovado em 
10 turno, oProjeto de Lei no 1.667/98 corn as Emendas n

os 2 e 3. A Cornjssão deFiscalizaçao Financeira
Votaçao em 20

 turno, do Projeto de Lei no 1.581/97, do Deputado Antonio
Julio, que estabelece norrnas pelas quais são as sociedades declaradas de
utilidacje pübtica estadual e dá outras provjcjêncjas A Cornissão deAd

ministraçao PObljca opina pela aprovaçao do projeto na forma do vencidoem 10 
turno. Em votacao, a projeto. Os Deputados que o aprovam

Permanecarn como se encontram (- Pausa.) Aprovado Está, portanto,aprovado em 20
 turno, o Projeto de Lei no 1.581/97 na forma do vencido em10 turno. A Comissão de Redaçao.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.715/98, do Gavernadar do
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EstadO, que institul a politica de regulacão dos servicos pübiicos concedidos
ou permitidos, cria a Agenda Estadual de Regulacão de Serviços POblicos de
Minas Gerais e dá outras providôndias. A Comissão de AdministracãO POblica
opina pela aprovacão do projeto na forma do vencido em 1 1 turno, corn as

Emendas nos 1 a 5, que apresenta. Em discussão, a projeto. Não h6 oradores
inscritoS. Encerra-Se a discusSão. Em votação, a projeto, salvo ernendas. Os
Deputados que a aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votacão, as Emendas n

os 1 a 5. Os Deputados que as
aprovarn permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Esta,
portanto, aprovado, em 20 turno, a Prajeto de Lei no 1.715/98 na forma do

vencido em 1 0 turno, cam as Emendas n
os 1 a 5. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.744/98, do Governador do
Estado, que autoriza a Estado a contratar operacäo de crédito corn a Banco
Nacional de DesenvalvimentO Econômico e Social para a fim que menciOna. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeta. A Comissäo
de Transporte opina par sua aprovacão corn as Emendas n

o
s 1 a 4, que

apresenta. A Comissão de Fiscalizacão Financeira opina par sua apravacão
corn as Emendas n

os 1 a 4, da Comissàa de Transporte. Em discussäo, a
projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussãa. Em votacão, a
projeto, salvo emendas. Os Deputados que a aprovam permanecam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 4. Os

Deputados que as aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, apravada, em 1 0 turna, a Projeto de Lei no

1.744/98 corn as Emendas n
os I a 4. A Cornissäa de Fiscalizacão Financeira.

Discussãa, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.745/98, do Governadar do
Estado, que autoriza a Poder Executivo a doar irnOvel a APAE de Jequeri. A
Comissão de Justica perdeu prazo para emitir parecer. A ComisSãa de
Fiscalização Financeira opina pela aprovacãa do projeto. Em discuSSão, a
projeto. Não h6 oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçãa. Os
Deputados que a aprovam perrnanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissäo de Fiscalizacão Financeira.

Discussäo, em 20 turna, do Projeta de Lei no 1.594/98, do Governadar do
Estado, que dispae sobre a reorganizacão da Secretaria de Assuntas
Municipais e dá outras providências. A Comissão de Administracãa POblica
opina pela aprovacão do projeta na forma do vencida em 10 turna. Em
discussão, o projeto. Não ha oradores inscritas. Encerra-se a discussãa. Em
votacâo. Os Deputados que o aprovam permanecam coma se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Esta, portanto, aprovada, em 2 0 turna, a Projeto de Lei no

1.594/98 na forma do vencido em 10 turno. A ComissãO de Redação.
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TarcHenriques, que aitera a Lei no 16.222, de 25/9/97, que cria a Ouvidori isjo
a daPoilcia do Estado de Minas Gerais e dá outras provjdêncjas A Comjssão deAdministracao PCibHca opina pela aprovacao do projeto na forma do

Substitutivo no 1 que apresenta. Em discussâo o projeto. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacao, o Substjttj0 no 1. Os
Deputados que o aprovam perrnanecarn corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovado Está, portanto, aprovado em 2° turno, o Projeto de Lei n o 1.642/98na forma do Substjtutjvo no 1. A Corn issâo de Redacao

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.650/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter, mediante doaço,
imOvei ao Municipjo de Carmo do Rio Ciaro. A Comissão de Fiscaiizaçao
Financeira opina peia aprovacao do projeto na forma do vencido em 10 turno.Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos Encerra-se a discussäo.
Em votacão. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado Está, portanto, aprovado em 2 1 turno, o Projeto de Leino 1.650/98 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redaçao.Discussão em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.651/98, do Governacjor do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipjo de Santa Vitória
imOvel que menciona. A Comissão de Fiscaiizaçao Financejra opina pela
aprovacao do projeto. Em discussâo, o projeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votaçao. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram (- Pausa.) Aprovado A Comjssão deRedacao.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.666/98, do Governador doEstado, que cria estabelecimento penitenciárjo na estrutura da Secretaria da
Justiça e dá outras providéncias A Corn issao de Adrninistraçao Püblica opina
pela aprovacao do projeto corn a Emenda no 1, que apresenta. Em discussão,
o projeto. Nâo ha oradores inscrjtos. Encerra-se a discussão Em votaçao, 

0projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovarn permanecam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado Em votacão, a Emenda no 1. Os 

Deputados
que a aprovam permanecarn como se encontrarn (- Pausa.) Aprovada. Está,portanto, aprovado, em 21 turno, o Projeto de Lei no 1.666/98 corn a Emendano 1. A Corn issäo de Redaçao

Encerrarnento
0 Sr. Presjdente - A Presidêncja verifica, de piano, a inexistêncja de

"quorum" quajificado para a votacâo de propostas de ernenda a Constituiçao
e encerra a reuniâo, convocando Os Deputados para a ordinaria de hoje, as

1
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14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.
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AlA

ATA DA 2900 REUNIAD EXTRAORDINARIA EM 7/7/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco RarnalhoSumárjo: Compar-ecimento - Abertura - Questao de ordem - 10 Parte: Atas -20 Parte (Ordern do Dia): 10 Fase: Discussäo e Votacao de Pareceres :Parecer de Redacao Final do Projeto de Lei no 1.733/98; aprovaçao;

verificacao de votacao inexisténcia de "quorum" para votaçâo; anulacao da
votaçao; questao de ordem; chamada para recomposicao do nUmerore

gimental; existéncia de "quorum" para discussão - Parecer de Redaçao
Final dos Projetos de Lei no

s 1.053 e 1.068/96, 1.373, 1.394, 1.427 e1.546/97 1.632, 1.644, 1.650, 1.651, 1.609 e 1.741/98; 
encerramento dadiscussão - 20 Fase: D jscussão e Votacao de Proposicoes : Discussâo em 20turno, do Projeto de Lei no 1.385/97; encerramento da discussâo - Discussão,em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.397/97 apresentac.ao da Emenda no 1;encerrarnento da discussão - Discussão, em turno ünico, do Veto Parcial aProposjcao de Lei no 13.758; encerramento da discussão - Discussão em 2°turno, do Projeto de Resoluçao no 1 .649/98; apresentaçao das Emendas no

s11 e 12; encerramento da discussäo - Discussão, em 1° turno, dos Projetosde Lei no
s 1.423, 1.479 e 1 .527/97, 1.597, 1.700 e 1.757/98; encerramento dadiscussão - Discussão em 2 1 turno, do Projeto de Lei no 6/95; apresentaçaodo Substitutivo no 1; encerramento da discussáo - Discussão, em 20 turno,dos Projetos de Lei n os 201/95, 1 .555/97, 1.595, 1.613 e 1.662/98;encerramento da discussão - Discussão em 2 0 turno, do Projeto de Lei no

1.667/98• apresentaço da Ernenda no 1; encerramento da discusso -DiScusso em 21 turno, dos Projetos de Lei n o
s 1.744, 1.745, 1.758 e1.763/98; encerramento da discussão - Questão de ordem; chamada paraver-ificacao do nümero regimental; existéncia de "quorum" p3ra votaçao -Votacao, em 10 

turno, do Projeto de Lei no 1.120/97; aprovacao na forma doSubstitutivo no 2; prejud jcjaljdade do Substitutivo n o 1 e da Emenda no 1 -Votacao em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.584/97; aprovacao na forma doSubstitutivo no 1 - Votacao, em 2 1 turno, do Projeto de Lei no 1.385/97;aprovacao na forma do vencido em 1 0 turno - Votacao, em 2 1 turno, doProjeto de Lei no 1.397/97; aprovaçao na forma do vencido em 10 turno, corna Ernenda no 1 - Votacao, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposicao de Leino
 13.758; questao de ordem; chamada de votaçäo secreta; questao deordem; nâo-coincjdência do nümero de sobrecartas corn o de votantes;
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anulacão da votacão; questöes de ordem; renovacão da votacão do veto;
inexistência de "quorum" para votação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - 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 - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antonio Andrade - AntOnio Genaro - Antonio Jilio - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro -
Ermano Batista - Geraldo Santanna - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Bonifácio - José Braga - José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco
Regis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Pericles
Ferreira - Rérnoto Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiäo Costa -
Sebastiào Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Toninho
Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Tropia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 9hl5rnin, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos.

Questäo de Ordem
O Deputado AntOnio Julio - Tivemos a inforrnação de que ha somente 19

Deputados presentes. Não ha "quorum" para a abertura da reuniäo. Gostaria
que V. Exa. olhasse corn carinho essa questão e não abrisse a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica que vários Deputados chegaram
no Plenário, completando o "quorum". Solicito a assessoria que confirme o
nUmero de Deputados presentes. (- Pausa.) A Presidência constata que
temos 26 Deputados presentes no Plenário. Portanto, ternos "quorum" para o
inicio dos nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder
a leitura das atas das duas reuniOes anteriores.

1  Parte
Atas

- A Deputada Maria Olivia, 2 a Secret6ria , procede a leitura das atas das
duas reuniOes anteriores, que säo aprovadas sern restricOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
1 0 Fase



56D Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Nos termos do edital de
convocaçao, a Presidéncia vai passar 6 2a Parte da reunião, em sua 1a Fase,
corn a discussão e a votaçao de pareceres e a votacâo de requerimentos.

Discussão e Votacao de PareceresO Sr. Presidente - Parecer de Redacao Final do Projeto de Lei n o 1.733/98,do Governador do Estado, que dá nova redacao ao art. 10 da Lei n° 12.762,de 14/1/98, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integraiizar o
capital social da COPASAMG Em votacao, o parecer. Os Deputacios que oaprovam perrnanecam como se encontram (- Pausa.) Aprovado

O Deputado Anderson Adauto - Peço verificaço Sr. Presidente
O Sr. Presidente - E regimental A Presidéncia solicita aos Deputados queocupem Os seus lugares.
- Procede-se a verificaço de votacão por rneio do painel eletrônico
O Sr. Presidente - Votaram apenas 25 Deputados Não havendo "quorum"para votacâo, a Presidéncia a torna sem efeito e, nos termos do § 40 do art.

249 do Regirnento interno, vai procecier a chamada para 
recomposiçao de"quorum".

Questão de Ordem
O Deputado Antonio Julio - Sr. Presidente, o "quorum" atual é o mesmo da

abertura da reunião. Portanto a reunIo foi aberta sem "quorum" 
regimental.Gostaria que V. Exa. encerrasse de piano, a reuniâo, por falta de "quorum"

para sua abertura e para votaco.
O Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao iiustre Deputado que, aiém dos

25 Deputados que votaram, contamos corn a presenca do 
DeputadoAnderson Adauto, que deixou de votar, e deste Presidente Portanto ha 27D

eputados presentes, "quorum" suficiente para a continuacao dos nossostrabaihos Neste momento, a Presidéncia vai fazer a recomposjçao do"q
uorum". Corn a palavra, a Sra. Secretária, para proceder a chamada dosDeputados

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - ( - Faz a chamada)
O Sr. Presidente - Responderam a charnacja 37 Deputados Não ha"quorum" para votacao, mas o ha para discussão das matérias constantes napauta.
- A seguir, tern sua discussáo encerrada cada urn por sua vez, os

Pareceres de Redacao Final dos Projetos de Lei n°s 
1.053/96, da DeputadaMaria José Haueisen, que altera diSpO5tiVO5 da Lei n° 11.745, de 16/1/95,que disciplina a realizacao de audiências püblicas regionais; 1.068/96, doDeputado Gil Pereira que cria o Programa Mineiro de Incentivo a Fruticultura

e dá outras providencias; 1 .373/97, do Deputado José Bonifácio que dispOe
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sobre a renüncia do servidor püblico do Estado a aposentadoria; 1.394/97, da
CPI do sistema penitenciário, que transfere para a Secretaria de Estado da
Justiça a administracâo dos estabelecimentos que menciona; 1.427/97, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvei
que especifica; 1.546/97, do Governador do Estado, que dispOe sobre o
sistema estadual de finanças e a estrutura orgânica da Secretaria de Estado
da Fazenda e dá outras providências; 1.632/98, do Deputado Dinis Pinheiro,
que revoga dispositivo da Lei n o 12.734, de 30/12/97, e dá outras
providências; 1.644/98, do Deputado Leonidio Boucas, que institui a Medaiha
Construtor do Progresso e dá outras providências; 1.650/98, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Carmo do
Rio Claro o imôvel que especifica; 1.651/98, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Santa Vitória o imOvei que
especifica; 1.609/98, do Deputado Marcos Helênio, que aitera dispositivos da
Lei no 6.763, de 26/12/75, que consolida a iegisiação tributária do Estado, e
dá outras providências; e 1.741/98, do Deputado Romeu Queiroz, que cria
serventia do fãrum extrajudicial no MunicIpio de Montalvânia.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada 1' Fase, a Presidência

passa 21 Fase da 21 Parte da reunião, corn a discussão e a votacão da
matéria constante na pauta.

Discussão e Votacao de ProposicOes
O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.385/97, do

Deputado Ajalmar Silva, que autoriza o Poder Executivo a fazer doação ou
reversão dos imóveis que menciona. A Comissão de Fiscaiizacâo Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em
discussão, o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussäo, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.397/97, cia CPI do sistema
penitenciário do Estado, que dá nova denominação a Secretaria de Estado da
Justica, altera dispositivos da Lei n° 9.516, de 30/12/87, e da outras
providéncias. A Comissäo de Administraçao Pübiica opina peia aprovacão do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussâo, o projeto. Não ha
oradores inscritos.

- Vern a Mesa:
EMENDA NO 1 AO PROJETO DE LEI N O 1.397/98

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Aos integrantes do Quadro Suplementar da Defensoria Püblica

investidos na função de Defensor Pübiico, conforme a Lei n° 12.765, de 21 de
janeiro de 1998, será atribulda a remuneração correspondente a do Defensor
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Justificaçao: Esta Assembléla Legislativa houve por bern aprovar projeto delei criando o Quadro Supiementar da Defensoria PUblica, que acabou sendotransformado na Lei n o 12.765, de 21/1/98. Corn isso, corriglu-Se urna grandeinjustica
Agora, como a cada cargo deve Corresponder uma remuneraçao, visa estaernenda a fixar, para Os 125 enquadrados a remuneraçao minima percebjcjapor urn Defensor Püblico, qual seja a de inicial da carreira (Defensor icode 1  Classe).
Entendemos que, corn esta emenda, resolveremos, de uma vez por todas,o angustiante probjerna dos incansáveis Defensores Püblicos.Sala das ComissOes,
TarcIsio Henriques

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussâo No decorrer da discussão foiapresentada ernenda do Deputado TarcIsio Henriques, a qual recebeu o n o 1.Nos termos do § 40 do art. 189, a Presidéncia val submeter a matérla avotação, independenternente de parecer.
Discussão em turno ünico, do Veto Parcial a Proposicao de Lei n o 13.758,que dispôe sobre Os concursos de ingresso e de remocao nos serviçosnotarials e de registro, previstos na Lei Federal n o 8.935, de 18/11/94, e dáoutras providêncjas A Comissão Especial opina pela rejeicao do veto. Em

discussão o veto. Não ha oradores inscritos Encerra-se a discussão
Discussâo em 21 turno, do Projeto de Resoluçao n o 1 .649/98, da Mesa daAssernbléia, que acrescenta disposjtivos a Resoluçao n o 5.176, de 6/11/97,que contém o Regirnento Interno da Assernbjéia Legislativa do Estado de

Minas Gerais. A Mesa da Assembjeia opina pela aprovacao do projeto na
forma do vencjdo em 1° turno, com as Ernendas n o

s 11 e 12, que apresenta.Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos
-Vênià Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE RESQLUcAO N O 1.649/98EMENDANO 11
Suprjrnase o inciso I do art. 287, constante no art. 2 0 do Projeto deResolucao no 1.649/98.
Sala das Reuniöes, de rnaio de 1998.
Raul Lima Neto

EMENDA N O 12Acrescentese ao art. 70 a expressão "exceto no que se refere aos arts. 1 0 e20, que vigorarao a partir de 1 0 de fevereiro de 1999".Acrescentese ao art. 287 o seguinte parágrafo:
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"Art. 287 - .......................
§ .... - Fica garantido aos Deputados cuja representacão partidária nâo tiver

n1mero que possibilite a formacão de Bancada o direito de inscriçâo para
fazer uso da palavra, observado, no que couber, o disposto no inciso I.".

Sala das Reuniães, dejuiho de 1998.
Dilzon Melo
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussäo, foram

apresentadas ao projeto emendas dos Deputados Raul Lima Neto e Dilzon
Melo, as quais receberam os n

os 11 e 12, respectivarnente. Nos termos do §
40 do art. 189 do Regimento Interno, a Presidéncia vai submeter as emendas
a votação, independentemente de parecer.

Prosseguimento da discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Let no 1.423/97,
da Deputada Maria José Haueisen, que prolbe a exigéncia e a divulgação de
requisitos discriminatôrios em editais ou anUncios pubticitários de
chamarnento para concursos ou seleção de pessoal. A Comissâo de Justica
conclui pela constitucionalidade do projeto corn a Emenda no 1, que
apresenta. A Comissào de Direitos Humanos opina por sua aprovação corn a
Subemenda no 1, que apresenta, a Emenda no 1, da Comissão de Justica. A
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira opina pela aprovação do projeto corn a
Subemenda no 1, da Cornissão de Direitos Humanos, a Ernenda no 1, da
Comissão de Justica, e corn a Ernenda no 2, que apresenta. Continua em
discussão o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

- A seguir, tém sua discussâo encerrada, cada urn por sua vez, ern 1 0 turno,
os Projetos de Lei n

os 1.479/97, do Deputado José Bonifácio, que dispöe
sobre a compra de mobiliário pelos ôrgãos e pelas entidades da
adrninistracâo püblica estadual; 1.527/97, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que estabelece proibiçäo quanto a aplicaçâo de tatuagens e
adornos na forma que especifica; 1.597/98, da Deputada Maria José
Haueisen, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios corn a
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos; 1.700/98, da CPI do IPSEMG,
que dispöe sobre o Conseiho de Beneficiários do IPSEMG - CBI -; e 1.757/98,
do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar imOveis
de propriedade do Estado.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei no 6/95, do Deputado Marcos
Helênio, que cria o Fundo Estadual de Protecâo e Defesa do Consumidor e
dá outras providências. A Cornissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovacão do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussäo, o
projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vem a Mesa:



572SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 6195Cria o Fundo Estadual de Proteço e Defesa do 
Consumidor e dá outrasprovjdêncjas

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:Art. 10 - Fica criado o Fundo Estadual de Proteçao e Defesa doConsumidor, destinado a financiar acoes que visem a cumprjr os objetjvos dapot itica nacional de relacôes de Consumo
Art. 20 - Poderão ser beneficiãrjos do Fundo Estadual de Proteçao e Defesado Consumidor:
- Orgãos Cu entidades da administracao püblica direta cu 

indireta, estadualresponsável peta elaboraçao criacao, implanta
cu mu nicipal,

 Cu execucaode projetos ou programas de protecao e defesa do COnSumidoça
If - entidades não governamenf8j 	 r;

IegaImen constjtuidas sem finsl
ucrativos e corn mais de 2 (doEs) 8flOs de funcionamento voltadas para a

protecao e a defesa do consumldor.
Art. 30 - o Fundo Estadual de Protecao e Defesa do 

Consumidor, denatureza e Indiv
iduaçao contábejs será Const itu ido dos seguintes recursos:

- indenizacoes decorrentes de Condenacoes e multas advjndas do
descumprj0 de decisöes Judiciais , em ago-es coletivas relativas ac, direitodo consumidor;

II - 20% (vinte por cento) do valor das multas 
aPlicadas pela PromotoriaEsp

ecializada de Defesa do Consumidor - PROCONMG -, na forma do art.55 da Lei Federal n o 8.078, de 1990, e do art. 10 do Decreto Federal n
o 861,de 1993;

Ill - rend irneritos decorrentes de depOsitos 
bancárjos e aplicacsfinanceiras;

IV - doacOes, auxil:os contribuicoes e legados que Ihe venharn a serdestjnados por pessoas fisicas ou jurIdicas, nacionais ou estrangeiras;V - dotacc ConSignada anualmente no orcamento do EstadoVI - transferéncias orcamentarias provenientes de outras entidadespUblicas•

VII - produto de incentivos fiscajs instituidos em favor da proteco e dadefesa do Consurnidor;
VIII - recursos provenjentes do Conselho 

Nacionat de Defesa doConsumidor;
IX - recurOS de qualquer Crigem desde que no onerosos§ 10 - Os recursos de que trata este artigo serão depositados em contaespecial, em institujçao financeira indicacja pelo Poder Executivo Estadual.§ 21 - Fica autorizada a aplicaçao financeira das dispon ibilidades deste
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Fundo em operaçöes ativas, sempre que necessária a preservacão do poder
aquisitiVO da moeda, na forma prevista na legislaçâo de regência dos fundos.

Art. 41 - 0 Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor terá prazo
indetermifladO de duracao.

Art. 51 - Caberá ao Consetho Estadual do Consumidor definEr, mediante
instrumento normativo próprio, as especificaçöes das contrapartidas a serem
exigidas dos beneficiários, incluindo-se entre elas:

I - projetos ou programas de irnportância principal;
a) projetos de ressarcimento a coletividade de danos causados aos

interesses do consumidor;
b) programas especiais de garantia dos direitos básicos do consumidor;
II - projetos ou programas de importância secundária:
a) capacitação de recursos humanos necessários a consecução dos

objetivos do art. 20 desta lei;
b) projetos de comunicaçäo e divulgaçäo de acoes de protecão e defesa do

consumidor;
c) outros projetos voltados a proteçao e a defesa do consumidor.
Parágrafo tnico - Ao Consetho compete definir as condicöes para a

concessão de financiarnentos ou para outras formas de liberação de
recursos.

Art. 6° - As condicöes de financiamento Cu de repasse de recursos e,
quando houver, as contrapartidas a serem exigidas dos beneficiários serão
definidas pelo grupo coordenador.

Art. 71 - 0 Fundo Estadual de Proteçao e Defesa do Consumidor terá como
ôrgâo gestor a Secretaria de Estado da Fazenda, que terá, entre outras, as
seguintes iricumbências:

I - providenciar a inciusäo dos recursos de qualquer fonte no orcamento do
Fundo, antes de sua aplicacão;

II - organizar o cronograma financeiro de receita e de despesa, acompanhar
sua execução e a aplicação das disponibilidades de caixa;

lii - responsabilizar-se peta execução do cronograma fisico do projeto ou da
atividade beneficiados corn recursos do Fundo.

Art. 81 - 0 Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consurnidor terá corno
agente financeiro urna instituiçao a ser indicada pelo Poder Executivo, que
terá as seguintes funçOes:

I - aplicar os recursos do Fundo segundo as normas e os procedimentos
definidos pelo órgäo cornpetente;

II - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades ternporárias de
caixa para evitar a descapitalizacâo do Fundo;
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574III - comunicar ao Conseiho Estadual de Defesa do Consumidor, no prazomáximo de 5 (cinco) dias üteis, Os depósjtos realizacios a crédito do Fundo,corn especificacao da origem;

IV - emitir relatórjos de acom panhamento dos recursos coiocados a suadisposicao

Parágrafo Unico - 0 agente financeiro, enquanto instituiçao püblica, não fará
jus a nenhum tipo de remuneraçao pelos servicos prestados.

Art. 90 - Integram o grupo coordenador:
I - 1 (urn) representante da ProcuradoraGeraf de Justiça;II - 1 (urn) representante de institujcao financeira estadual:
Ill - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado do Pianejamento eCoordenacao Geral;
IV - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado da Fazenda
V - o Presidente do Conseiho Estadual de Defesa do Consumidor
Vi - a Presidente da Comjssão de Defesa do Consumidor da AssembléjaLegisiativa;
VII - 2 (dais) representantes dos Orgãos municipais oficiais de defesa doconsumidor, corn sede no Estado de Minas Gerais;
Viii - 2 (dois) representantes das entidades civis sem fins iucrativos,voltadas para a defesa do consumidor, corn sede e area de atuacão noEstado de Minas Gerais;
IX - 1 (urn) representante de entidade ciassista que congregue categoriasde fornecedores
§ 10 - 0 representante de que trata o inciso I será, necessarjamente urn

membro do Ministérjo Pübijco em exercicio na Curadoria de Protecao ao
Consumidor desta institujcäo

§ 21 - Os representantes de que tratam Os incisos V e VI poderão sersubstituIdos, em caso de impossibilidade temporária, por outro membro dosOrgäos representados, a critério desses.
Art. 10 -Compete ao grupo coordenador:

- aprovar a piano de apiicacao dos recursos conforme as diretrizesestabelecidas nos pianos de ação governamentais e nas deliberacoes doConseiho Estadual de Defesa do Consumjdor
II - acompaflr a execucao do piano de aplicacao dos recursos;III - desempefl- as funcoes estabelecidas na Lei Complementar n° 27, de18 dejaneiro de 1993;

IV - elaborar o cronograma financeiro de receita e de despesa do Fundo;
V - elaborar a praposta orcamentaria do Furido;
VI - defiriir a aplicacao das dispanibilidades transjtórjas de caixa do Fundo.
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Art. 11 - Os demonstrativoS financeiros do Fundo Estadual de Proteçäo e
Defesa do Consumidor obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de
17 de marco de 1964, e as normas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 12 - Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua publicacão.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 14 - Revogam-se as disposicöes em cantrária.
Marcos Helênio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussäo. No decorrer da discussão foi

apresentado ao projeto urn substitutivo, de autoria do Deputado Marcos
Helênio, que recebeu o n° 1. Nos termos do § 4 0 do art.189 do Regimento
Interno, a Presidência vai submeter a matéria a votação, independentemente
do parecer.

- A seguir, tern sua discussão encerrada, cada urn por sua vez, em 2 0 turno,
o Projeto de Lei n° 201/95, da Deputada Elbe Brandão, que autoriza a Poder
Executivo a doar a Prefeitura Municipal de Palma imôvel que menciona;
1.555/97, do Governador do Estado, que autoriza a RURALMINAS a vender,
aos municIpios que indica, imôveis de sua propriedade; 1.595/98, do
Governador do Estado, que autoriza a Poder Executivo a doar ao Municipio
de Machado imôvel que menciona; 1.613/98, do Deputado Gilmar Machado,
que torna obrigatória a instaiacäo de dispositivos de seguranca nas agências
e nos pastas de serviças bancários no Estado de Minas Gerais; e 1.662/98,
do Deputado Ronaldo Vasconcellas, que autoriza a Poder Executiva a doar
ao MunicIpio de Tiros a imôvel que especifica.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Prajeto de Lei n° 1.667/98, da
Comissão de Direitos Humanos, que concede indenizaçãa as vItimas do
acidente ocorrido no Bairro Gameleira. A Comissâo de Fiscaiizaçãa
Financeira opina pela aprovacäo do projeto na forma do vencido em 1 0 turno.
Em discussão, a projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vem a Mesa:
EMENDA N o 1 A0 PROJETO DE LEI N O 1.667/98

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica a Estado de Minas Gerais autorizado a renunciar ao benefIcio

legal da prescricão em eventuais IitIgios relativos ao acidente de que trata
esta lei.".

Sala das Reuniöes, 7 de juiho de 1998.
João Leite
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussäo. No decorrer da discussão foi

apresentada ao projeto emenda do Deputado Joäo Leite, que recebeu a n° 1.
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576Nos termos do § 4 0 do art.189 do Regimento Interno, a Presidéncia vaj
submeter a matéria a votacão, independentemente do parecer.

- A seguir, tern sua discussão encerrada, cada urn por sua vez, em 2 1 turno,os Projetos de Lei no
s 1.744/98, do Governador do Estado, que autoriza o

Estado a contratar operação de crédito corn o BNDES para o fim que
menciona; 1.745/98, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar imOvel a Associaçao de Pals e Amigos dos Excepcionais de
Jequeri; 1.758/98, do Governador do Estado, que autoriza a reversão do
mOvel que especffica a Marina Machado Real; e 1.763/98, do Governador do
Estado, que altera a Lei n o 11.398, de 6/1/94, que cria o Fundo PrO-Floresta e
dá outras providêncjas

Questâo de Ordern
o Deputado Pericles Ferreira - Sr. Presidente, sabemos que vários

parlamentares chegaram a esta Casa. Tendo em vista a existéncia de
matérias importantes na pauta, solicitarlamos a V. Exa. que promovesse a
verificacao do "quorum" para que pudéssemos então, votar essas matérias.

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidêncja solicita a Sra. Secretárja que
proceda a chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 36 Deputados, que, somados

aos 7 Deputados que estâo em comissão, perfazem urn total de 43
Deputados, "quorum" insuficiente para votaçao de propostas de ernenda a
Constituicao mas suficiente para votacão das demais matérias constantes na
pauta.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.120/97, do Deputado Gilmar
Machado, que dispoe sobre a renegocjacao da dIvida dos municipios corn 

0
IPSEMG. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissao de Saüde opinou por sua aprovacao A Comissão de Fiscalizaçao
Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Emendado em Plenário, voltou 

0
projeto a Comissão de Fiscalizacao Financeira, que opina pela aprovacao do
projeto na forma do Substitutivo n o 2, ficando prejudicados o Substitutivo no 1
e a Emenda no 1. Em votação, o Substitutivo n o 2. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 1.120/97 na forma doSubstitutivo no 2, ficando prejucjicados o Substjtutjvo no 1 e a Emenda n o 1. ACorn issão de Fiscalizacao Financejra

Votaçao, em 10 
turno, do Projeto de Lei no 1.584/97, do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, que cria a Campanha Estadual de Prevençao de Acidente
Dornéstico. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A
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Cornissão de SaUde opina pela aprovacäo do projeto. Emendado em
Plenário, voltou o projeto a Comissão de SaUde, que opina pela aprovacão do
Substitutivo no 1. Em votaçâo, o Substitutivo n o i. Os Deputados que o
aprovarn permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de Lei no 1.584/97 na forma do
Substitutivo no i. A Comissâo de SaUde.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.385/97, do Deputado Ajalmar
Silva, que autoriza o Poder Executivo a fazer doaçâo ou reversão de imOveis
que menciona. A Comissão de Fiscalizaçäo Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei no 1.385/97
na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.397/97, da CPI do sistema
penitenciário, que dá nova denominacão a Secretaria da Justiça, altera
dispositivos da Lei no 9.516, de 30/12/87, e dá outras providëncias. A
Comissão de Administração Püblica opina pela aprovacâo do projeto na forma
do vencido em 1 1 turno. Em votacão, o projeto, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda no 1, sem parecer. Os Deputados que a aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto,
aprovado, em 21 turno, o Projeto de Lei no 1.397/97 na forma do vencido em
1 0 turno, corn a Emenda no 1. A Comissâo de Redação.

Votacâo, em turno (inico, do Veto Parcial a Proposição de Lei no 13.758,
que dispãe sobre os concursos de ingresso e de remocão nos serviços
notariais e de registro, previstos na Lei Federal n o 8.935, de 18/11/94, e dá
outras providéncias. A Comissão Especial opina pela rejeicão do veto. A
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutinio secreto, nos
termos do art. 261, X, do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que
os Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo: "sim" mantém o veto, e
"näo" rejeita o veto. Convido para atuarem como escrutinadores os
Deputados Geraldo Santanna e Sebastião Helvécio. Corn a patavra, o Sr.
Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, conforme combinamos

anteriormente, sempre que houvesse votacâo nominal deveria ser indicado
urn representante do Bloco da Minoria para acompanhá-la.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia atende ao Deputado Adelmo Carneiro
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Leão e indica o Deputado Anderson Adauto como escrutinador, em
substituiçao ao Deputado Sebastião Helvécio.

o Sr. Secretárjo (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Reconiendo aos

escrutinadores que procedam a abertura da urna e a verificacao da
coincidência do nCimero de sobrecartas corn o de votantes.

Questão de Ordem
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Solicito a V. Exa. que anuncie, antes

da abertura da urna, o nümero de votantes, para, depois, proceder-se a
conferêncja.

o Sr. Presidente - E regimental. (- Pausa.) Votaram 49 Deputados. Foram
encontradas mais sobrecartas que o nümero de votantes; portanto, os
nOmeros não coincidem, e a Presidêncja vai anular a votaçâo.

Questöes de Ordern
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Vamos fazer agora uma segunda

votacao. E para garantir a sua lisura e o seu controle, solicito de V. Exas. que
apreseritem os seus votos individualrnente. Esperamos que näo haja acUmulo
de Deputados no momento da votaçâo, para que os votos possam ser
identificados, urn por urn, e tenhamos urn meihor resultado da votacao.

o Deputado Antonio Julio - Como pudemos sentir, alguns Deputados
votaram e se retiraram. Para evitar constrangimentos entre os Deputados,
solicito a V. Exa. a recomposiçao do "quorum" antes da votaçao.

o Sr. Presidente - A Presidéncia comunica ao Deputado AntOnio Julio que a
própria chamada para votaçao servirá para a verificaçao do "quorum". A
Presjdêncja convida os Deputados João Leite e José Braga para atuarem
corno escrutinadores

o Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Votaram apenas 27

Deputados. Não havendo "quorum" para a votaçao nem para a continuacao
dos trabalhos, a Presidéncia torna a votacao sem efe,to.

Encerramento
O Sr. Presjdente - A Presidência encerra a reunjão e convoca Os Deputados

para as reuniOes extraordinárias de arnanhâ, dia 8, as 9 e as 20 horas, nos
termos do edital de convocaçao, e para a reunjão ordinárja da mesma data,
as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na ediçao do dia 8/7/98.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.509/97
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Comissão de Constituição e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em exame disciplina
a celebraçäo de instrumentos de colaboracão associativa, de natureza
financeira, que tenham por objetivo a execução de projetos ou a realizacão de
eventos e dá outras providéncias.

Publicada em 14/11/97, foi a proposicão distribuida a esta Comissão, para
ser submetida a exarne preliminar quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentacâo
0 projeto determina que a execução descentralizada de programa de

trabalho a cargo de ôrgâos e de entidades da administração püblica estadual,
direta e indireta, que envolva a transferência de recursos financeiros oriundos
de dotaçOes consignadas no orçamento fiscal, objetivando a realização de
programas de trabaiho, de projetos, de atividades ou de eventos corn duracäo
certa, seja efetivada mediante a celebracão de convênios, nos termos que
disciplina, observada a Iegislacão pertinente.

A proposiçâo contém nove capitulos, nos quais disciplina a matéria
detaihadamente, a saber: disposicOes iniciais (CapItulo I); requisitos para a
celebraçâo de convênios (CapItulo II); formalizacâo (Capitulo III); hipóteses
em que os convênios poderão ser alterados (CapItulo IV); publicacäo
(CapItulo V); Iiberação dos recursos (Capitulo VI); execução (CapItulo VII);
prestacão de contas (CapItulo VIII, subdividido em duas seçOes, que tratam,
respectivamente, da prestacäo de contas final e da prestaçâo de contas
parcial); e rescisão.

De acordo corn o disposto no art. 10, III, da Constituicão mineira, "compete
ao Estado firmar acordo, convênio, ajuste e instrumento congênere".

A matéria se insere no âmbito da competência concorrente do Estado
membro, prevista no art. 24, I, da Constituição Federal (direito tributário,
financeiro, penitenciário e urbanistico).

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

Por outro lado, o disciplinamentO da matéria por meio de lei ordinaria
afigura-se-nos correto, uma vez que nâo se trata de assunto indicado na
Constituiçâo como prOprio de lei complementar.

Quanto aos aspectos anteriormente abordados, não vislumbramos óbice a
tramitacâo do projeto. Todavia, ao proceder a análise dos dispositivos da
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Conquanto a inexisténcia de cláusula de vigéncia, a rigor, näo configure
viclo, ja que, na falta de disposiçao expressa nesse sentido, determina a Lei
de Introducao ao Código Civil, em seu art. 1 0, que a lei comeca a vigorar 45dias depois de oficialmente publicada, tem sido uma prática leg islativa ainclusão de disposjtjvo em flassas leis, sabre sua entrada em vigor.

Corn reIaco a cláusula revogatoria não é também imprescindivel a suaexistência, ja que é admitida, em flosso ordenamento juridico, a revogaçao
tácita, que ocorre quando a nova norma dispoe sabre a mesma 

relaçaocontemplada pela norma anterior, au por modo incampatjvel corn a disposjçaoantiga, ou criando uma disciplina nova e total, a revelar, inequivocamente , aintençao de substjtujr uma disposiçao por outra.
No entanto, tern também sido praxe, nesta Casa, a incluso nas leis, de

cláusula de revogacao expressa das disposicoes em contrário.
Para resolver essas questoes, propomas a Emenda n° 1, ao final desteparecer.

ConclusãoPelo exposta concjuirnos pela juridicidad, pela constitucionalidade e pelal
egalidade do Projeto de Lei n° 1.509/97 corn a Ernenda n° 1, apresentada aseguir.

EMENDA NO 1Acrescentemse ao projeto os seguintes arts. 30 e 31:
"Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao

Art. 31 - Revogam-se as disposicoes em cantrárjo."
Sala das Comissöes, 7 de rnaio de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - AntOnio Julio, relator - Sebastião Costa -

Ermano Batista - Marcos Helénjo (vato contrário)
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.669/98Comissão de Constitujo e Justiça

RelatOrio
A proposicao em epIgrafe, da Deputada Maria José 

Haueisen, objetivadefinir os direitas e as obrigacoes dos usuários do transporte 
rodoviárioIntermunicipal de passageiros.

Publicado em 28/3/98, foi a projeto distribuido a esta Comjssáo nos termos
do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento Interno, para receber parecerquanta aos aspectos de juridicidade, Constitucjonaljdade e legalidade.

Fundamentaçao
0 projeto em análise está em consonâncja corn as disposicoes de ordem
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constituciOnal e legal aplicáveis a espécie.

0 transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é explorado par
empresaS particulares, em regime de concessâa, nos termas do dispasta no
art. 10, IX, da Constituição mineira, obedecendo, ainda, as disposiçOes da Lei
n° 10.453, de 23/2191, que versa sabre a concessão e a permissão de
serviços püblicos no âmbito do Estado de Minas Gerais, e as demais normas
aplicáveis ao caso.

Fader-se-ia dizer, em princIpio, que a proposta parlamentar näo ma ya no
munda juridico, uma vez que a malaria de seus dispositivos já constam nas
demais disposiçOes legais que versam sabre a matéria, especialmente no
Regulamento do Transporte Coletivo Intermunicipal, de que trata o Decreto n°
32.656, de 15/3/91.

A proposta apresentada, porém, e pioneira e inovadora quando consolida,
em urn ünico dispasitivo legal, os direitos e as obrigacOes dos usuárias do
servico, criando, desse modo, a que poderia ser denominado de COdigo de
Proteçâo dos Usuários do Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros. Isso pelo fata de que a projeto relaciona, em seus dispositivos,
as direitos dos usuárias do servica de transporte e as disposiçOes relativas as
suas obrigacOes, disciplinando a transparte de bagagens e estabelecenda as
penalidades a serem aplicadas aos concessionários que nãa observarern a
disposto na mencionada norma juridica.

Inexiste qualquer vedaçäo constitucional a que a Estada possa disciplinar a
matéria, rnediante lei, devendo a proposta ser apreciada par esta Casa
Legislativa, nos termas do art. 61, XIX, da Constituição niineira.

Näo se vislumbra, ainda, qualquer viclo no que tange a inauguraçäo do
processo legislativo, uma vez que a matéria de que cagita a praposicäo não
se encontra arrolada entre aquelas constantes no art. 66 da Constituição do
Estada.

Entendemas pertinente, outrossirn, a supressäa do preceito constante no §
2° do art. 41 do prajeto, jà que esta Casa Legislativa não tern a prerrogativa de
legislar sabre Direito Civil, cuja competéncia é privativa da Uniâo.

Vale ainda dizer, para justificar a supressâo proposta, que a Códiga de
Defesa do Consumidor adotou coma principlo a reparacãa total de possiveis
prejuizas suportados pela cidadão lesado, quando das suas relaçOes no
mercado de consumo. E a que se conclui do preceito constante em seu art.
6°, VI, que assegura "a efetiva prevencâa e reparaçäo de danos patrirnonials
e morals, individuals, coletivos e difusos".

0 mencionado paragrafa, conforrne se observa, viola a Constituição da
Repüblica coma também a dispositivo anteriorrnente enunciado, devendo,
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ConcfusãoEm face do exposto, conclu jrnos pela Juridicidade, pela ConStitucionalidadee pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.669/98 corn a Emenda no 1, a seguirredigida.

1Suprjmase o § 2° do art. 40. 
EMENIJA N O

Sala das Comissôes, 6 de maio de 1998.
Hely T

arquInjo Presidente - Sebastiâo Costa, relator - Antonio Julio -Marcos Helénjo
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 1998

ATAS

ATA DA 291 a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 8/7/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): 1a Fase: Discussão e Votaçâo de Pareceres: Parecer de Redaçào Final
do Projeto de Lei no 1.733/98; aprovação; verificação de votação; inexistência
de "quorum" para votacâo; anulacão da votação; questão de ordem;
existéncia de "quorum" para votacão; renovação da votação; aprovação;
verificação de votacão; inexistência de "quorum" para votaçâo; anulacão da
votacâo; questâo de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
existência de "quorum" para votacão; questao de ordem; renovação da
votação; aprovacão; verificacão de votação; ratificação da aprovacão -
Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n

o
s 1.053/96, 1.394/97,

1.068/96, 1.373, 1.427 e 1.546/97, 1.609, 1.632, 1.644, 1.650, 1.651 e
1.741/98; aprovação - Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda a
Constituicão no 30/96 e dos Projetos de Lei n°s 1.581/97, 1.594, 1.642 e
1.666/98; aprovacäo - Votacão de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Ajalmar Silva; aprovacão - 2a Fase: Discussão e Votação de
Proposiçoes: Requerimento do Deputado Agostinho PatrUs; aprovacão -
lnexistência de "quorum" qualificado para votaçâo de propostas de emenda a
Constituiçao - Votacão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n o 1.649/98;
discursos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Raul Lima Neto, Dilzon
Melo, Marcos Helênio e Durval Angelo; votacao do projeto, salvo emendas;
aprovação na forma do vencido em 1 0 turno; questOes de ordem; verificação
de votacao; inexistência de "quorum" para votacão; anulação da votação;
existência de "quorum" para votaçäo; renovacäo da votacâo; aprovação;
verificação de votaçao; ratificação da aprovacão; votação das Emendas n°s 1
a 10; aprovacão; leitura da Emenda no 11; questOes de ordem; votaçâo da
Emenda no 11; rejeicão; verificacão de votação; ratificacão da rejeição; leitura
da Emenda no 12; votaçao da Emenda no 12; aprovaçâo - Votaçâo, em 11

turno, do Projeto de Lei no 1.423/97; aprovacão corn a Subemenda no 1 a
Emenda no 1 e corn a Emenda no 2; prejudicial idade da Emenda n o i -
Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.479/97; aprovaçâo na forma do
Substitutivo no 1; prejudicialidade das Emendas nos 1 a 3 - Votação, em 10

turno, do Projeto de Lei no 1.527/97; discursos dos Deputados Joâo Batista de
Oliveira e Ronaldo Vasconcellos; rejeição; verificacâo de votaçäo; ratificaçâo
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584da rejeico - Votacao em 10 turno, do Projeto de Lei no 1 .597/98; aprovaçao -Votacao, em 10 

turno, do Projeto de Lei no 1.700/98; aprovaco corn asEmendas 1 e 2 - Votacao em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.757/98;aprovacao - Votacao em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 6/95; aprovacao naforma do Substitutivo n o 1 - Votacao em 2° turno, do Projeto de Lei n o 201/95;aprovacao na forma do vencido em 10 turno - Votaçao em 2 0 turno, doProjeto de Lei no 1 .555/97; aprovacao - Votaçao, em 20 turno do Projeto deLei no 1 .595/98; aprovaçao na forma do vencido em 10 turno - Votacao em 20turno, do Projeto de Lei n o 1.613/98; aprovacao corn as Emendas n
o
s 1 a 4 -Votacao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.662/98; aprovacao - Votaco em20 turno, do Projeto de Lei n o 1.667/98; votacão do projeto, salvo emenda;aprovacao na forma do vencido em 1 0 turno; leitura da Emenda no 1; votaçäoda Emenda no 1; aprovaco - Votacao, em 21 turno, do Projeto de Lei no1 .744/98; aprovaçao na forma do vencido em 10 turno - Votacao em 2 0 turno,do Projeto de Lei no 1 .745/98; aprovacao - Votacao, em 2 0 turno, do Projetode Lei no 1.758/98; aprovacao - Votaco em 20 turno, do Projeto de Lei no1.763/98; aprovaçao na forma do vencjdo em 10 turno, corn a Emenda n o 1 -Existéncia de "quorum" para discussão - Discussâo em turno ünico, doProjeto de Lei no 1.746/98; encerramento da discussão - Discussão, em 11turno, do Projeto de Lei no 1.790/98; encerramento da discussao - Discussão,em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.120/97; encerramento da djscussão -Encerramento

Comparecimento
- Comparecem os Deputados
Romeu Queiroz - Francisco Ranialho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo

Goncalves - Diizon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - AgostinhoPatrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio -AmbrOsjo Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade -
Antonio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo -Ermano Batista - Geraldo Santanna - Hely TarquInio - I brahim Jacob - IraniBarbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - 

JOS6 Henrique - JoséMaria Barros - José Militâo - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Farja - MarcoRegis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Pericles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - SebastiãoCosta - Sebastiâo Helvécjo - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques -Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.
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Abertura

o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9hl4min, a lista de
comparecimento registra a existéncia 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. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Parte

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 a..Secret6ria nas funçOes de 2°-Secret6rio,

procede a leitura da ata da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçöes.
2 a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai

passar 6 21 Parte da reunião, em sua 1a Fase, corn a discussâo e a votação
de pareceres e a votaçâo de requerimentos.

Discussâo e Votaçäo de Pareceres
O Sr. Presidente - Votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei

no 1.733/98, do Governador do Estado, que dá nova redaçâo ao art. 10 da Lei
no 12.762, de 14/1/98, a qual autoriza o Poder Executivo a aumentar e a
integralizar o capital social da COPASA-MG. Em votaçäo, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

• Deputado Durval Angelo - Peco verificaçao de votaçao, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai determinar que se

proceda a verificaçao de votaçâo. Para tanto, solicita que os Deputados
ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Nâo ha "quorum" para

votaçao. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Marcelo Goncalves - Sr. Presidente, este apareiho náo estava
funcionando, por isto näo consegui votar. Queria declarar meu voto.

O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica a entrada em Plenário de
Deputados que nâo estavam presentes no momento da votaçao e, levando
em consideraçao a questao de ordem do Deputado Marcelo Goncalves, vai
renovar a votaçâo. Solicito aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votaçao, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçarn coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

0 Deputado Durval Angelo - Solicito verificaçao de votaçâo, Sr. Presidente.
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586o Sr. Presidente - E regimental A Presidéncia vai deterrnjnar que seproceda a verificaçao de votacão. Para tanto, solicita aos Deputados queOCupem seus lugares.
- Procedese a verificaç0 de votacao por meio do painel eletrOnicoo Sr. Presjdente - Votararn apenas 36 Deputados Corn o Deputado DurvajAngelo e o Presidente ternos 38 Deputados presentes Não ha "quorum" paravotacao A Presjdéncja a torna sem efeito e, nos termos do § 6

0 do art. 249 doReg j
mento Interno, determina seja feita a charnadaquorum". 	 para recomposicac de" 

Questâo de Ordemo Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, sabemos que é regimental eV. Exa. é urn homem Cumprjdor do Regimento Interno. Ficamos felizes cornisso. E dever de V. Exa. cuidar da boa ordem e do andamento das sessôesplenárjas e soberanas desta Casa.
Temos outros projetos importantes a serem votados e gostar jamo5 então,já que não temos "quorum" para a votacão desse projeto, de discutir as outrasmatérias Por isso, you entrar corn urn requerj rnf0 ou vocés podem, pordecisão mudar a ordem da pauta, para que esses projetos sejam votadosmajs tarde, quando houver "quorum".

o Sr. Presjdente - Corn a palavra, o Sr. Secretãrjo para proceder achamada dos Deputados
o Sr. Secretárjo (Deputado Dilzon Mello) - (- Faz a 

chamada)o Sr. Presjdente - Responderam a chamada 47 Deputados Ha, portanto,"quorum" para a votacâo da matéria. A Presidéncia vai renovar a votacao doparecer. Solicito aos Deputados que ocupem seus lugares.
Questão de Ordemo Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, de acordo corn o art. 70,g

ostaria de fazer uso da palavra antes de entrarmos no processo de votacão.O Sr. Presidente - A Presjdêncja infe!izmente, nâo pode conceder a palavrapelo art. 70 do Re
girnento lnterno antes de vencjda a P Fase da reunjão,pois, de conformidade corn o § 2 0 desse artigo, a palavra sornente seraconcedida, em ambas as fases da Ordem do 

Dia, depois de discutidas ouV
otadas as matérias nelas constantes Em votaço, o Parecer de Redaçao

Final do Projeto de Lei n° 1.733/98. Os Deputados que o aprovampermanecam como se encontrarn (- Pausa.) AprovadoO Deputado Durval Angelo - Solicito verificacao de votacao, Sr. PresidenteO Sr. Presidente - E regimental.A Presidéncia vai deterrnjnar que seproceda a verificaçao de votacao. Solicito aos 
Deputados que ocupem seuslugares.
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- Procede-se a verificaçâo de votação por meio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; não houve voto contrário.

Está, portanto, ratificada a aprovacão do Parecer de Redacâo Final do Projeto
de Lei n° 1.733/98. A sanção.

Questão de Ordem
o Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, acho que agora podemos

fazer uso da palavra, já que não é possIvel a declaração de voto, porque nâo
votamos. Nôs, do PMDB e do PT, não votarnos; entäo, querlarnos fazer uso
da palavra de acordo corn o art. 70.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao ilustre Deputado que, de
acordo corn o § 21 do art. 70 do Regimento Interno, a palavra somente sera
concedida, em ambas as fases da Ordem do Dia, depois de discutidas ou
votadas as matérias nelas constantes.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada urn pot sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.053/96, da Deputada
Maria José Haueisen, que altera dispositivos da Lei n° 11.745, de 16/1/95,
que disciplina a realizacão de audiências pUblicas regionais, nos termos do §
50 e seguintes do art. 157 da Constituicão do Estado; 1.394/97, da CPI do
sistema penitenciario, que transfere a administracão das cadeias e dos
presIdios para a Secretaria da Justiça e dá outras providências; 1.068/96, do
Deputado Gil Pereira, que cria o Programa Mineiro de Incentivo a Fruticultura
e dá outras providéncias; 1.373/97, do Deputado José Bonifácio, que dispãe
sobre renüncia do servidor pUblico do Estado a aposentadoria; 1.427/97, do
Deputado Mauri Tortes, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imôvel
que especifica; 1.546/97, do Governador do Estado, que dispöe sobre o
sistema estadual de finanças e a estrutura orgânica da Secretaria da
Fazenda; 1.609/98, do Deputado Marcos Helênio, que altera dispositivos da
Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislacão tributária do Estado, e
dã outras providências; 1.632/98, do Deputado Dinis Pinheiro, que revoga
dispositivo da Lei n° 12.734, de 30/12/97, e dá outras providências; 1.644/98,
do Deputado Leonidio Boucas, que institul a Medalha Construtor do
Progresso e dá outras providências; 1.650/98, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Carmo do Rio Claro o
imôvel que especifica; 1.651/98, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Santa VitOria o imóvel que especifica;
1.741/98, do Deputado Romeu Queiroz, que cria serventia no Forum
Extrajudicial do Municipio de Montalvânia (- A sançâo.).

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada urn
por sua vez, o Parecer de Redaçao Final da Proposta de Emenda a
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inciso X)(XIV do art. 62 e o art. 247 da Constituicao do Estado; e os
Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n o

s 1.581/97, do Deputado
Antonio Julio, que dispoe sobre a declaracao de utilidade püblica e dá outrasprovidencjas 1.594/98, do Governador do Estado, que dispae sobre ar
eorganizaçao da Secretaria de Assuntos Municipais e dá outras

providencjas 1.642/98, do Deputado Tarcisjo Henriques, que aitera a Lei no
12.622, de 25/9/97, que cria a Ouvidoria da Policia do Estado de Minas
Gerais e dá outras providencjas 1.666/98, do Governador do Estado, que cria
O estabelecimento penitenciário na estrutura da Secretaria da Justiça (- Asanção.).

Votacão de Requerimenos
O Sr. Presidente - Requerirneno do Deputado Ajaimar Silva, em que solicita

seja atribuido regime de urgência a tramitaçao do Projeto de Lei no 1.790/98,
do Tribunal de Contas, que dispoe sobre a revisão dos pianos de carreira
para os servidores do Tribunal de Contas e dá outras providéncias. Emvotaçâo, o requerimento Os Deputados que o aprovam permanecam como
se encontram (- Pausa.) Aprovado Cumpra-se.

21 FaseO Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ia Fase, a Presidéncia
passa 6 2a Fase da Ordern do Dia, corn a discussâo e a votacao de
proposicoes

Discussão e Votacao de Proposicoes
O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Agostinho

Patrüs, apoiado peia totalidade dos LIderes, solicitando a inversão da pauta
desta reunião, de forma que o Veto Parcial a Proposicao de Lei n o 13.758 seja
votado em üitimo lugar, entre as matérias em fase de votacao. Em votaçâo, o
requerirneno Os Deputados que o aprovam permanecarn como se
encontram (- Pausa.) Aprovado A Presidência verifica, de piano, que não ha
"quorum" para a votaçâo das propostas de emenda a Constituiçao mas que o
ha para a apreciacao das demais matérias constantes na pauta.

Votacao, em 21 turno, do Projeto de Resoluço no 1.649/98, da Mesa daAssernbléia que acrescenta dispositivos a Resoluçao n o 5.176, de 6/11/97,que contém o Regimento Interno da Assembléja Legislativa. A Mesa da
Assernbléia opina pela aprovacao do projeto na forma do vencido em 10 turno,corn as Ernendas no

s 1 a 10, que apresenta No decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projeto duas emendas: uma, do Deputado Raul Lima Neto,
recebeu o no 11; outra, do Deputado Dilzon Melo, recebeu o no 12. Nostermos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a Presidéncia vai submeter
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as emendas a votação, independentemente de parecer. Corn a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

0 Deputado Adeimo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
registrar a posicão contrária de todos Os Deputados do PT quanto a esse
projeto de resolução, considerando que ele fere o Regirnento Interno desta
Casa, recentemente aprovado, após longas e exaustivas discussOes.
Ficarnos, praticarnente, trés anos discutindo-o, e, agora, surge uma proposta
dessa natureza, que pode comprorneter o trabatho da Oposição.

Entendemos que a forca do parlamento e da democracia está na
possibilidade da existéncia da Situação e da Oposicão, está na possibilidade
da discussão e dos embates estabelecidos em função das nossas diferenças.
Lamentavelmente, o projeto de resolução em pauta reduz essa possibilidade
e fere, de maneira frontal, o Regimento Interno que recentemente aprovamos.

Registro nossa posicão contrária a ele e aproveito o momento para
manifestar, também, a contrariedade de todos os Deputados do PT em
relação a aprovacão do projeto da COPASA. A incorporacão dos recursos a
COPASA teria, na realidade, urn efeito positivo quanto ao fortalecimento da
empresa, se esta fosse a idéia do Governo. Mas a própria mensagem do
Governador aponta para urna realidade muito diferente: a utilização desses
recursos para outros fins que não o saneamento básico.

Todos ja mencionaram que ha grande possibilidade de que os recursos a
serem incorporados a COPASA sejam utilizados, inclusive, para a campanha
eleitoral deste ano. Quero, também, manifestar a nossa posicão contrária e a
nossa indignacão em face da utilização desses recursos para fins diferentes
dos que são prioritários hoje, como é o caso do sanearnento básico.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar a votação, o Deputado
Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu suplico a
V. Exas. total atenção, e sei que é urn pedido muito serb, porque neste
momento quero encaminhar a votacão desse projeto de resolução da Mesa
rogando aos companheiros que apóiem a ernenda que estamos
apresentando. E urna emenda justa, uma ernenda que conserva o projeto na
Integra, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Entretanto, eta suprime o artigo que
concede aos LIderes a prerrogativa de indicar os oradores, porque al estarào
Os Lideres tendo nas mãos o poder de toher a palavra de urn parlamentar
eleito pelo povo. Se o Lider e se o partido não concordam corn o membro do
partido, evidenternente eles se reünem e excluem aquele parlamentar da
bancada. 0 que não podemos é deixar urn parlamentar, eleito pelo povo, nas
mãos de urn Lider. As vezes pode ocorrer de o partido ter facção - o que 6



590muito ruim -, que ele nao seja coeso, que cada urn pense de uma forma. Al
urn grupo aceita, e outro não aceita, e, as vezes, não ha perfeita Comunhâo
entre eles. Deveria haver, mas não ha. Então, esse projeto de resolucao 

daMesa se torna, na verdade, urna quartelacja, porque cassa a palavra de urn
parlamentar eleito pelo povo, que tern a tribuna Para se 

manifestar. Se opartido nâo aceita esse pa rlamentar, que o expulse. Mas o parlamentar eleitopelo povo nâo pode ficar a mercé de Lideres.
Acredjto que V. Exas. entenderam a minha emenda. Concordo corn ocompanheiro que me antecedeu, Deputado Adelrno Carnejro Leäo, que desde

• principio foi radicalmente contra esse projeto, e juntamente corn ele também
• foi este Deputado, que considerou esse projeto de resoluçao da Mesarealmente uma quartelada, porque ele dispôe sobre a palavra do parlamentar.Entretanto depois de examinar, de reexaminar, de observar inclusive a
atuacao de cada urn dos senhores e a minha atuaçâo, tantas vezes prolixa -
rnas é uma questão da prOpria vocaçäo da pessoa em ser assirn -, chego a
COnCLUSãO de que realmente precisamos dispor sobre o rito. Esse projeto vai,
na verdade agilizar as votacoes aqui nesta Casa. Entretanto, DeputadoRomeu Queiroz, a nossa emenda sO tira do Lider a prerrogativa . Se o LIciernão concorda corn o Deputado que vai se inscrever, que o partido se reUna epuna esse Deputado

o que nâo pode e esta Casa tolher a palavra de urn Deputado eleito pelo
povo. Concordo corn o rito, rnas tenho a conviccäo de que os senhores
juntamente corn o nosso Presidente, ao me ouvirem, já concordararn corn a
nossa ernenda, de sorte que qualquer parlarnentar poderá se inscrever. Muitoobrigado.

o Sr. Presidente - Para encaminhar a votaçao, corn a palavra, o DeputadoDilzon Melo.

o Deputado Dilzon MeIo* - Sr. Presidente, gostaria de destacar que esse
projeto de resolucao é fruto de urn arnplo entendimento entre os 

Deputados,tendo sido aceitas, inclusive diversas emendas apresentadas pelo PT, 
numaampla discussäo corn os partidos de oposicäo. Diga-se de passagern 

quediversas dessas emendas são bern avancadas e rnelhoraram muito o projeto
apresentado por nós. Queremos ate parabenizálos por isso: foi urn avanço, eisso não estava previsto na emenda que estávarnos apresentando

Mas, quanto ao que alega o Deputado Raul Lima Neto, queremos destacar
que o flosso propOsito e o de valorizar o LIder. Todos Os Deputados sentirarnque, desde o ano passado, o propOsito da Presidéncia é o de valorizar as
cornissoes e o LIder, principalmente porque, no ano que vern, não terernos Osmesrnos blocos parlarnentares, urna vez que perdern a sua identidade,
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perdendo-se, tarnbérn, o trabalho das Vice-Lideranças, etc.
Consequentemente, todos que estão sujeitos a urn partido ou a urna
Lideranca estarão sendo valorizados pelo seu Lider. Entendemos que a
justificativa do Deputado Raul Lima Neto procede, apenas, em parte porque,
nesta Casa, todos ternos que obedecer a urn LIder. Não existe, inclusive na
vida civil de cada urn, nada que se organize se näo houver autoridade. A
autoridade nesta Casa, sern inibir a iniciativa do parlamentar que foi eleito
pelo povo e tern a sua responsabilidade - e nós entendemos isso -, estende-
se a uma autoridade, que é seu Lider. Esta é a razão pela qual devemos
rejeitar o veto.

Porém, vamos fazer urna retificação: já apresentamos urna emenda, que
recebeu o n° 12, que contempla os partidos que tern menos de cinco
parlamentares. Para o ano que vern, todos sabem que somente teremos
bancada ou Liderança formadas corn nümero superior a cinco parlamentares.
Acusamos o nosso erro por não termos previsto o problema dos que não
farão parte de urna bancada, por serern em nümero menor que cinco. Eles
ficariam tolhidos em sua iniciativa. Nesse aspecto, apresentamos essa
emenda, Para fazer a retificacão do texto e garantir aos que não tern
Liderança o direito de se inscrever.

Queremos assegurar que a iniciativa do projeto é a valorização dos
partidos. Esta tern sido a nossa busca ao longo dos anos: a valorização dos
partidos, que tern Perdido a sua personalidade, principairnente considerando-
se os blocos que são feitos, os mais estapafUrdios possIveis, sem nenhuma
ideologia, simplesmente assegurando algumas vantagens que o Regirnento
lnterno oferecia.

Desta feita, assegurando ao Lider a inscrição, estamos assegurando a
harmonia do grupo. 0 LIder tern o dever e a capacidade de harmonizar o
grupo. Se ele não tern essa capacidade, a prOpria bancada deve se reunir e
substitul-lo; caso contrário, não haveria razão Para que ele existisse. Por isso
pedirnos a rejeicão da Emenda n° ii, do Deputado Raul Lima Neto,
assegurando, porérn, corn a nossa ernenda, tambérn aos parlarnentares que
não tern bancada o direito a inscrição Para as discussöes que se
apresentarem. Ademais, o projeto teve urn avanço extraordinário. Não ha
necessidade da retificacão proposta pelo Deputado Raul Lima Neto, motivo
pelo qual pedirnos a aprovacão do projeto original e das Emendas n°s 1 a 10
e 12 e a rejeicão da Ernenda n° 11.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, Para encarninhar a votação, o Deputado
Marcos Helênio.

0 Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais



592pessoas presentes; em que pese ao fato de ja haver urn entendimento corn o
LIder sobre o Projeto de Lei n o 1.649, que trata de modificacoes no
Regimento Interno, votaremos contra, rnesmo sabendo que as ernendas
tiverarn condiçao de melhorá-lo

Queremos também, manifestar nossa repulsa a aprovacao da redação final
sobre a venda das açöes e a abertura de capital, que podernos traduzir por
privatizacao da COPASA. Lamentamos o que tern ocorrido, pedindo aos
sindicalistas, aos trabaihadores da COPASA, a todos que tern preocupacao
corn a qualidade de vida e a saUde püblica, que não esrnorecarn, porqueoutras etapas poderão yr.

Temos de ficar atentos a operacâo, que pode ser irnpedida na justiça de
forma que não haja falcatrua corn o dinheiro pUblico. A Bancada do PT vai
ficar atenta, Para que esse dinhejro não seja usado indevidarnente Se ele
fosse reinvestido em saneamento, água canalizada, meihoria da qualidade de
vida, votariamos a favor dessa abertura. Essa histOrja é rnuito parecida corn a
da CEMIG: 33% de suas açOes foram concretizados , e hoje o Estado perdeuo controle operacional, e os rincöes rnais longInquos não vao ter atendimento,
porque não são rentáveis, não são econornicarnente positivos para a iniciativa
privada. Quem quer investir, quem quer entrar em empresas estatais está
visando ao lucro pelo lucro, sem considerar o aspecto social. Varnos ficar
atentos, não varnos esmorecer, vamos ficar vigilantes, porque,larnentavelmente, estamos em término de governo. Se Deus quiser, ano que
vern, teremos urn governo mais dernocrátjco e mais popular, corn PatrusAnanias.

Gostaria, ainda, de lamentar a votação de ontern. Peco ao Corregedor da
Casa, Deputado Ermano Batista, e aos escrutinadores, que, em votação por
escrutjnio secreto, haja uma rnaior fiscalizaçao a fim de não denegrir a
imagern do Legislativo por causa de alguns que nao respeitam nem 

0 colega,votando sern compostura, cojocando dois, trés votos dentro de urn rnesrno
envelope. Gostaria que episódios como esse não ocorressem novamente.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Para encaminhar a votacão, corn a palavra, o Deputado
Durval Angelo.

o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o nosso encarninhamento é
contrárjo ao Projeto de Resolucao n o 1.649/98. Entendemos que esse projeto
cerceia a ativjdade parlamentar e cerceja rnais ainda o direito de expressão
da Oposiçao nesta Casa. Foi urn atalho que a Maioria governista escolheu,
que fere profundarnente a democracia parlamentar. Não é de se admirar queos que aprovam esse projeto sejarn Os mesrnos que autorizarn, de forma
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governista, a venda das acöes da COPASA-MG. Sabemos, tambérn, que é
urn atalho Para a privatizacão da estatal, que tern urn trabaiho
reconhecidamente competente. Hoje, a COPASA-MG e a CEMIG são duas
empresas estatais corn destaque nacional. Vernos que o objetivo do Governo
é urn so, é fundo de carnpanha, são recursos imediatos Para investir na
campanha eleitoral.

lnfelizmente, a Minas de outrora, do Joaquirn José da Silva Xavier, corn
Eduardo Azeredo está se tornando a Minas do Joaquim Silvério dos Reis,
corn o codinome Azeredo.

O Sr. Presidente - Ern votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovarn permanecarn corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Raul Lima Neto - Peco verificacão de votacão, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental.

QuestOes de Ordem
• Deputado Raul Lima Neto - E dever de V. Exa. rnanter a ordem e a

transparência neste Plenário. Alguns Deputados são conscientes disso e
devem ser servos da verdade. Esses Deputados chegararn aqui após a
verificação e não votaram. Não podemos permitir tal coisa. Ate no processo
de votacão, Sr. Presidente, é necessârio que haja transparéncia e
honestidade neste parlamento. Por exernplo, o painel eletrOnico não esteve
quebrado, na semana passada. Ele revela quem estava aqui. Mas, se
votamos apenas Os que estavarn aqul, espero que apenas esses votem. V.
Exa. pode ver dal que chegararn muitos Deputados. Verifique quern e peca a
eles Para não votarem.

O Deputado Arnaldo Penna - Gostaria de dizer a V. Exa. e ao Deputado
Raul Lima Neto que realrnente eu estava adentrando o Plenário quando ele
solicitou a verificacão de votação. Entretanto, eu vinha da Cornissão de
Administracão Püblica, que fol aberta e funcionou, juntarnente corn os
Deputados Ajalmar Silva, Ibrahim Jacob e Sebastião Helvécio.

O Sr. Presidente - A Presidéncia vai deterrninar que se proceda a
verificação de votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupern seus
lugares.

- Procede-se a verificação de votação por rneio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votararn apenas 37 Deputados. Não ha, portanto,

"quorum" Para votacao. A Presidéncia a torna sem efeito e, verificando a
entrada em Plenário de Deputados que não estavarn presentes no momento
da votação, val renovar a votação do projeto. Solicito aos Deputados que
ocupem seus lugares. Em votacão, o Projeto de Resolucão n o 1.649/98, salvo
ernendas. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontrarn. (-
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o Deputado Raul Lima Neto - Solicito verificacao de votacäo, 

Sr.Presjdente

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai determinar que se
proceda a verificaçao de votaçâo. Para tanto, solicita aos Deputados que
OCupem seus lugares.

- Procede-se a verificaco de votação por melo do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votaram 'sirn" 31 Deputados; votaram "não" 5

Deputados houve urn voto branco; corn as presencas do Deputado Raul Lima
Neto e do Presidente, temos urn total de 39 Deputados Está, portanto,
ratificada a aprovaçao do projeto, salvo emendas. Em votacao, as Emendas
n°s 1 a 10, que receberam parecer pela aprovacao. Os Deputados que as
aprovam permanecarn como se encontram (- Pausa.) Aprovadas A
Presidéncia solicita ao Sr. Secretãrio que proceda a leitura da Ernenda no 11,
sem parecer. Corn a palavra, o Sr. Secretário

o Sr. Secretário - (- Lê:)
"EMENDp, N O 11

Suprima-se o inciso I do art. 287, constante no art. 20 do Projeto deResoluçao no 1.649/98".
QuestOes de Ordem

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, gostaria de fazer 0encaminhamento da votacão desta emenda.
o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao ilustre Deputado que neste

momento não e permitjdo o encaminharnento, que já foi feito antes da votaçãodo projeto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, essa emenda conserva 0 ritocomo está, apenas retira do Lider essa prerrogativa de inscrever quern ele
quiser. Não podemos tolher o poder parlamentar e deixar que o partido decidaisso.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n o 11. Os Deputados que a
aprovarn permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Raul Lima Neto - Solicto verificacao de votaçao, Sr.Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai determinar que se

proceda a verificaçao de votação. Para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se a verfficaco de votaçâo por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votararn "sim" 8 Deputados votaram "não" 28Deputados houve 1 voto "em branco". Corn as presencas do Deputado Raul
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Lima Neto e do Presidente, ternos 39 parlarnentareS em Plenário. Está
ratificada a rejeicäo da Emenda no 11. A Presidéncia solicita ao Sr. Secretário
que proceda a leitura da Emenda n o 12, sem parecer. Corn a palavra, o Sr.
Secretário.

O Sr. Secretário - (- Lé:)
"EMENDA No 12

Acrescente-se ao art. 70 a expressão 'exceto no que se refere aos arts. 10 e

20 , que vigoraräo a partir de 1 1 de fevereiro de 1999'.
Acrescente-se ao art. 287 o seguinte paragrafo:
'Art. 287 - ........................................
§ .... - Fica garantido aos Deputados cuja representacão partidária não tiver

ntmero que possibilite a forrnacäo de Bancada o direito de inscrição para
fazer uso da palavra, observado, no que couber, o disposto no inciso I'.".

o Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n o 12. Os Deputados que a
aprovam perrnanecarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Resolucão no 1.649/98 na forma
do vencido em 1 0 turno, corn as Ernendas n°s 1 a 10 e 12. A Cornissão de
Redação.

Votação, ern 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.423/97, da Deputada Maria
José Haueisen, que probe a exigência e a divulgacão de requisitos
discriminatórioS em editais ou anüncios publicitários de charnamento para
concursos ou selecão de pessoal. A Cornissâo de Justica conclul pela
constitucionalidade do projeto corn a Emenda no 1, que apresenta. A
Comissão de Direitos Hurnanos opina pela aprovacão do projeto corn a
Subemenda no i que apresenta, a Emenda n o i, da Cornissâo de Justiça. A
Cornissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovaçâo do projeto corn a
Subernenda n o i, da Comissão de Direitos Hurnanos, a Ernenda n o i, da
Cornissão de Justica, e corn a Emenda no 2, que apresenta. Em votaçäo, o
projeto, salvo ernenda e subemenda. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Subemenda no i a Emenda no I e a Emenda no 2, que receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovarn permanecam como se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovadas. Corn a aprovacao da Subemenda n o i a
Emenda no 1, fica prejudicada a Emenda no 1. Está, portanto, aprovado, em
1 0 turno, o Projeto de Lei n o 1.423/97 corn a Subemenda n o 16 Emenda no 1 e
corn a Ernenda no 2. A Comissão de Direitos Humanos.

Votaçäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o i do Deputado José
Bonifácio, que dispöe sobre a compra de mobiliário por ôrgáos e entidades da
adrninistracão püblica estadual. A Cornissâo de Justica conclui pela
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596constjtuclonajjdade do projeto corn as Emendas n o
s 1 e 2, que apresenta A

Comissão de Administraçao Pübhca opina por sua aprovaçao corn asEmendas no
s 1 e 2, da Comisso de Justiça. A Comissão de Meio Ambienteopina por sua aprovacao na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. 

AComissão de Fiscalizaço Financeira opina por sua aprovacao 
corn aEmenda n° 2, da Comissâo de Justiça, e corn a Emenda n o 3, que apresenta,e pela rejeicão do Subtjttjo no 1, da Comissão de Melo Ambiente, e da

Emenda no 1, da Comissão de Justiça. Em votacào, o Substitutivo no 1. OsDeputados que o aprovarn permanecam corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovado Aprovado o Substjtut1vo no 1, ficam prejudicadas as Emendas no 1
a 3. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n o 1.479/97 naforma do Substitutivo no 1. A Cornissão de Adrninistracao PUblica.Votacao em 10 

turno, do Projeto de Lei no 1.527/97, do Deputado RonaldoVasconcellos que estabelece a proibiçao quanto a ap!icacao de tatuagem e
adornos, na forma que especifica. A Comissão de Justiça concluj pelaconstitucionaildade do projeto. A Comissão de SaUde opina por sua
aprovacao corn a Emenda n° 1, que apresenta Corn a palavra, 

paraencarninhar a votacao, o Deputado João Batista de Oliveira.
0 D

eputacjo João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria deencaminhar contrariamente a esse projeto, porque acho que a AssembléjaL
egislativa não tern que legislar sobre se a juventude pode ou não fazertatuagern. Hoje Os jovens podem ir ao TRE, tirar tItulo e votar semautorizacao dos pals, podem abrir caderneta de poupança ou conta bancária,

e muitos jovens de 13 ou 12 anos já estâo trabaihando para sustentarem 
suasfamlljas. 0 jovem tern o direito de desejar urna tatuagem. Não temos que

Jegislar sobre o desejo do cidadão. Acho que se deveria criar uma campanhaesci
arecedora sobre os efeitos negativos da tatuagem, e fazer corn que a

Secretaria da SaUde possa fiscalizar as conciicoes sanjtárias dos locals ondese fazeni tatuagens . Não devemos legislar sobre o livre-arbitrjo das pessoas.Assim, y
ou votar contra, rnuito embora entenda a boa intencão do autor doprojeto, mas acho que se trata do l ivre-arbitrio da Iivre e espontânea vontadedas pessoas. 0 máximo que poderemos fazer é criar uma campanhaesclarecedora Obrigado.

O Sr. Presjdente - Corn a palavra, para encamjnhar a votacao, 
0 DeputadoRorialdo Vasconceilos

O Deputado Ronaido Vasconcellos* - Sr. Presidente, nossa intençao épresery
ar a vida e a saüde de nossos jovens, que, as vezes, influencjados

pelos colegas nas escolas, fazem essas tatuagens e ficam marcados para 
0resto da vida. Assim, eles não estão impedidos de fazer tatuagens, mas fica
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sendo necessária a autorizaçãO dos pals para fazerem as tatuagens e o
"piercing", que ate altera a composicão corpôrea da pessoa. Esse projeto ja é
el nos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Paraná. SO não virou lei
aqui, porque a tramitacão fol urn pouco lenta. Então, peco aos Deputados que
votem conosco, para a boa qualidade de vida dos jovens mineiros.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que
o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai determinar que se
proceda a verificacão de votaçäo. Para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados; votaram 'náo 34

Deputados; houve urn voto "em branco", perfazendo o total de 44 Deputados.
Está ratificada a rejeicão do projeto. Arquive-se.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.597/98, da Deputada Maria
José Haueisen, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convénios corn a
Empresa Brasileira de Correlos e Telegrafos. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. As ComissOes de Administração PUblica e
de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovacão. Em votaçào, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.700/98, do IPSEMG, que
dispöe sobre o Conseiho de Beneficiários do IPSEMG. A Comissão de Justica
conclui pela constitucionalidade do projeto corn a Emenda no 1, que
apresenta. A Comissão de Administracão Püblica opina por sua aprovacão
corn as Emendas n

os 1, da Comissão de Justica, e 2, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovacão corn as
Emendas n

os 1, da Comissão de Justica, e 2, da Comissão de Administração
Püblica. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão, as
Emendas n

os 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados
que as aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de Lei no 1.700/98 corn as
Emendas 1 e 2. A Comissão de Administração Püblica.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.757/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar imOveis de propriedade do
Estado. A Cornissão de Justica perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão
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projeto. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalizacao Financejra

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 6/95, do Deputado Marcos
Helênio, que cria o Fundo Estaduaf de Proteção e Defesa do Consumidor e
dá outras providéncias. A Cornissão de Fiscalizacao Financeira opina pela
aprovaçao do projeto na forma do vencido em 10 turno. No decorrer da
discussão, foi apresentado ao projeto urn substitutivo, do Deputado Marcos
Helênio, a qual recebeu a no 1. Nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento
Interno, a Presidéncia vai submeter o substjtutjvo a votacâo,
independentemente de parecer. Em votaçâo, o Substjtutjvo n o 1. Os
Deputados que o aprovam permanecarn como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, a Projeto de Lei n o 6/95 naforma do Substitutjvo no 1. A Comissão de Redaçao.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 201/95, da Deputada Elbe
Brandão, que autoriza o Poder Executjvo a doar a Prefeitura Municipal de
Palma imOvel que rnencjona. A Comjssão de Fiscalizacao Financeira opina
pela aprovacao do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em votacão, o
projeto. Os Deputados que o aprovarn permanecam corno se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n o201/95 na forma do vencido em 10 turno. A Comissâo de Redação.Votacao em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.555/97, do Governador do
Estado, que autoriza a RURALMINAS a vender aos municipios que indica
imOvejs de sua proprjedade A Comjssão de Fiscalizacao Financejra opina
pela aprovacao do projeto. Em votaçâo, a projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissâo
de Redaçao.

Votacao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.595/98, do Goverriador do
Estado, que autorjza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Machado
mOvel que menclona. A Comissâo de Fiscalizacao Financeira opina pela
aprovaçao do projeto na forma do vencido em 10 turno. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei no 1.595/98 na forma dovencido em 1 0 turno. A Corn issão de Redacâo.

Vatação, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.613/98, do Deputado Gilmar
Machado, que torna obrigatOria a instalacao de dispasitjvos de segurança nas
agências e nos postos de serviços bancários no Estado. A Comissão de
Defesa do Consumidor opina pela aprovacao do projeto. A Comissão de
Direitos Humanos opina por sua aprovaçao corn as Emendas n o

s 1 a 4, que
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apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que a
aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão,
as Emendas n

os 1 a 4. Os Deputados que as aprovam permanecam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2 1 turno, a
Projeto de Lei no 1.613/98 corn as Emendas n

o
s 1 a 4. A Comissão de

Redação.
Votacao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.662/98, do Deputado Ronaldo

Vasconcellos, que autoriza a Poder Executivo a doar ao MunicIplo de Tiros a
imóvel que especifica. A Comissâo de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em votacäo, a projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Cornissão de
Redacão.

Votação, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.667/98, da Comissão de
Direitos Humanos, que concede indenizaçãa as vItimas do acidente ocorrido
no Bairro Gameleira. A Comissào de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Na decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado João Leite, a qual
recebeu o no 1. Nos termos do § 41 do art. 189 do Regirnento Interna, a
Presidência vai submeter a emenda a votaçãa, independentemente de
parecer. Em vatacào, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que a aprovam
permanecam coma se encontrarn. (- Pausa.) Apravado. Solicito ao Sr.
Secretário que proceda a leitura da Emenda no 1, sem parecer. Corn a
palavra, a Sr. Secretário.

O Sr. Secretário - (- Lê:)
"EMENDA N o 1

Acrescente-se onde convier:
- 'Fica a Estado de Minas Gerais autorizado a renunciar ao beneficia

ilegal da prescricão de eventuais litigios envolvendo a acidente de que trata
essa lei'."

O Sr. Presidente - Em votaçâo, a emenda. Os Deputados que a aprovam
permanecam coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto,
aprovada, em 2° turno, a Projeto de Lei no 1.667/98 na forma do vencido em
10 turna, cam a Emenda no 1. A Comissãa de Redação.

Votação, em 2 0 turna, do Prajeto de Lei no 1.744/98, do Governador do
Estado, que autoriza a Estado a contratar operaçãa de crédito corn a BNDES
para a fim que menciana. A Comissão de Fiscalizaçàa Financeira opina pela
aprovacãa do projeta na forma do vencido em 1 1 turna. Em votaçãa, a projeto.
Os Deputados que a aprovam permanecarn coma se encantram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, apravado, em 2 1 turno, a Prajeta de Lei no 1.744/98
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Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.745/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a APAE de Jequeri. A
Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovaçao do projeto. Em
votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissâo de Redaçào.

Votaçâo, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.758/98, do Governador do
Estado, que autoriza a reversão do imOvel que especifica a Manna Machado
Real. A Comissão de Fiscalizaçao Financejra opina pela aprovaçâo do
projeto. Em votacao a projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
coma se encontram (- Pausa.) Aprovado. A Comissäo de Redaçào.

Votação em 21 turno, do Projeto de Lei n o 1.763/98, do Governador- doEstado, que altera a Lei n o 11.398, de 6/1/94, que cria o Fundo Pró-Floresta e
dá outras providéncias A Cornissão de Fiscalizacao Financejra opina pela
aprovaçao do projeto na forma do vencido em 10 turno, corn a Emenda n o 1,
que apresenta. Em votaçao, a projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovarn permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçâo,
a Emenda n o 1, que recebeu parecer pela aprovaçao. Os Deputados que a
aprovam permanecarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 21 turno, o Projeto de Lei n o 1.763/98 na forma dovencjdo em 10 turno, corn a Emenda n o 1. A Comissão de Redaçâo.

A Presjdêncja verifica, de piano, que nâo ha "quorum" par-a a votaçao, mas
que o ha para a discussâo das demais matérias em pauta.

Discussão em turno Unico, do Projeto de Lei n o 1.746/98, do Governador do
Estado, que estabelece as diretrizes para as Orcamentos Fiscal e de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o
exercicio de 1999. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina pela
aprovaco do prajeto corn as Emendas n°s 5, 15, 16, 18 e 19; corn as
subemendas que receberam a n o 1 as Emendas n°s 4, 13 e 14; pela rejeiçao
das Emendas n°s 1 a 3,6 a 9, 11, 12 e 17 e pela prejudiciajiclade da Emenda
n o 10. Em discussào o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão

Discussão em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.790/98, do Tribunal de
Contas, que dispoe sobre a revisâo dos pianos de carreira para as servidores
do Tribunal de Contas e dá outras providêncjas A Comissâo de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que
apresenta A Corn issão de Administracao PUblica opina por sua aprovaçao na
forma do Substltutjvo n o 1, da Comissão de Justiça. A Comissâo de
Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovacao na forma do Substitutivo no
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1, da Comissão de Justiça, corn a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, a projeto. Não ha or-adores inscritos. Encerra-se a discussâo.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n o 1.120/97, do Deputado Giimar
Machado, que dispöe sobre a renegociacão da dIvida dos municIpios corn a
IPSEMG. A Comissäo de Fiscaiizaçâo Financeira opina pela aprovacâo do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno, corn a Emenda n° 1, que apresenta.
Em discussâo, a projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussäo e persistindo a

faita de "quorum" para votação, a Presidência encerra a reuniäo, convocando
Os Deputados para a ordinária de hoje, as 14 horas, corn a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária tarnbém de hoje, as 20 horas, nos termos
do edital de convocacâo. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1  REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A coNsTlTulcAo

No 35/97
As quinze horas e trinta minutos do dia quinze de abrii de mil novecentos e

noventa e sete, comparecerarn na Sala das Comissöes as Deputados Maria
José Hauesein, Elbe Brandão, Aliton Vilela, Ajalmar Silva, Sebastiäo Navarro
Vieira, Paula Piau (este em substituicàO aa Deputado Sebastiâo Costa, por
indicacäo da Lideranca do PFL), Geraldo da Costa Pereira e Gilmar Machado,
membros da supracitada Camissäo. Havendo nümero regimental, a
Presidente "ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, deciara abertos as
trabaihos e informa que a reuniâo tern par finalidade a eleição do Presidente e
do Vice-Presidente e a designaçao do relator. A Presidência deterrnina a
distribuiçâo das cédulas de votacão e convida o Deputado Paula Piau para
atuar coma escrutinador. Encerrada a votaçâo, o escrutinador anuncia a
seguinte resultado: para Presidente, a Deputado Sebastião Navarro Vieira,
corn alto votos, e, para Vice-Presidente, o Deputado Ambrãsio Pinto, tarnbérn
corn alto votos. A Presidente "ad hoc" convida o Deputado Sebastio Navarro
Vieira para tomar assento a Mesa e empossa a Presidente eleito. 0 Deputado
Sebastião Navarro Vieira, na direção dos trabaihos, agradece a confiança que
the fol depositada ao ser eleito Presidente da Cornissão e, em seguida,
empossa a Vice-Presidente, Deputado Ambrosia Pinto. Nessa oportunidade,
corn a palavra pela ordem, o Deputado Ambrosia Pinto esciarece que, par
decisäo da Lideranca do seu partido, ele passa a atuar coma membro efetivo
nesta Comissão e a Deputado Paulo Schettino, coma suplente. 0 Presidente,
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Deputado Sebastião Navarro Vieira, designa o Deputado Gilmar Machado
Para relator, que requer prazo regimental Para emitir o parecer, o que e
deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares e informa que a próxima reunião
será convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Cornissöes, 25 dejunho de 1998.
Sebastiäo Navarro Vieira, Presidente - Gilmar Machado, relator - José

Bonifácio - Mauri Torres - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - José
Braga - Ronaldo Vasconcellos.

AlA DA 14 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGROpECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Paulo Piau, Maria
José Haueisen, AIlton Vilela e Dimas Rodrigues (substituindo o Deputado Luiz
Fernando Faria, por indicaçao do PPB) membros da Comissão supracitada.
Registra-se ainda a presença do Deputado José Militão. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda a feitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa que a reuniâo se destina a apreciar a matéria da pauta e a ouvir os
Srs. Luiz Afonso Vaz de Oliveira, representante da RURALMINAS Antonio de
Campos Coury, representante da Secretaria do Planejamento e Coordenaçao
Geral; Pedro Maia, representante da CODEVASF; Adernar Ramos Novaes,
representante da Area B do Projeto Jaiba; Waldomjro Alves da Silva,
representante das Areas A e Bi do Projeto JaIba; Joaquim Mariano de
Souza, representante da Area F do Projeto Jalba; Lanfroi Fernandes da Cruz
e Ismael de Oliveira Silva, respectivamente, Prefeito Municipal e Secretário
Municipal de Agricultura de Jalba, que debaterao os problemas vividos pelos
assentados na area do Projeto Jalba referentes ao custo dos insumos e ao
baixo preço da produçao local. Encerrada a P Parte da reuniâo, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Ailton Vilela, que emite parecer pela aprovaçao
do Projeto de Lei n o 1.068/96, do Deputado Gil Pereira, no 2° turno, na forma
do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votaçáo, é aprovado o
parecer. 0 Presidente informa que se encontra sobre a mesa o Parecer de
Redaçao Final do Projeto de Lei no 1.604/98, do Deputado José Maria Barros,
que declara de utilidade püblica a Fundação Guairá, corn sede no MunicIpio
de Andrelândia. Colocado em discussäo e votação, é aprovado o parecer. A
Presidéncia procede a leitura de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues,
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em que solicita visita da Comissão ao Projeto Jaiba. Submetido a votação, e
aprovado o requerimento. A seguir, o Deputado Paulo Piau passa a
Presidéncia a Deputada Maria José Haueisen e procede leitura de dois
requerimentos de sua autoria. No primeiro, solicita sejam convidados os
Diretores da EMBRAPA Para fazerem exposição sobre os trabalhos
realizados pela entidade durante seus 25 anos de existência; no segundo,
solicita a realizaçäo de audiência püblica em Uberaba ou Uberlândia, Para se
discutirem as acöes da reforma agrária nas regiães do Triângulo Mineiro e do
Alto Paranalba. Submetidos a votacão, cada urn por sua vez, são Os

requerimentos aprovados. Logo após, o Deputado Paulo Piau reassume a
Presidência e passa a palavra ao Deputado José Militäo, autor do
requerimento que deu origem ao convite as autoridades presentes, Para fazer
suas consideracöes inicials. A seguir, a Presidência passa a palavra aos
convidados, que fazem explanacöes sobre o assunto. ApOs, Deputados e
convidados participam de debate, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão Para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os

trabalhos.
Sala das Comissães, 17 de junho de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Antonio Andrade - Aliton Vilela.

ATA DA 16a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia quatro de junho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Jorge Hannas, Wilson Fires e Adelmo
Carneiro Leão, membros da Comissäo supracitada. Está presente, também, o
Deputado Hely Tarquinio. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira , declara aberta a reuniäo e solicita ao
Deputado Wilson Pires que proceda a leitura da ata cia reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
comunica que se encontra sobre a mesa e a disposição dos Deputados a
seguinte correspondência: fax do Sr. Marcelo Marinho Couto, Diretor-Geral do
DEOP-MG, informando o reinIcio das obras do Hospital AntOnio Dias, no
Municipio de Patos de Minas; oficio da Sra. Marta Alice Venâncio Romanini,
Coordenadora de Promocão a Saüde da Mulher, da Crianca e do
Adolescente, da Secretaria de Estado da SaUde, solicitando nova indicação
de representante desta Casa junto ao Comitê de Prevenção de Mortalidade
Materna de Minas Gerais; fax do Conselho Regional de Farmácia do Estado
de Minas Gerais, informando sobre a reunião do Forum Mineiro em Defesa do



rA--7

0

604
Uso Racional de Medicarnentos.A seguir, o Presidente distribui aos
pariarnentares, para análise, cópia do documento dos medicos do Centro de
Saüde Nazaré, enviado a Sra. Luzia S. Lizita, Diretora do Distrito Sanitário
Nordeste, da Prefeitura de Belo Horizonte. Prosseguindo, o Presidente
distribui Os Projetos de Lei n°s 557/95 e 1.578/97 ao Deputado Wilson Pires e
1.465/97 ao Deputado Carlos Pimenta. Prosseguindo, a Presidência passa a
discussão e a votaçao de proposiçoes da Comissão. 0 Deputado Adeimo
Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita seja convidado, para a
audiência pUblica que discutirá o projeto de lei que cria a Campanha Estadual
de Prevençao de Acidente Dornéstico, o Sr. José Américo de Campos,
Presidente do Departarnento de Seguridade na lnfância das Sociedades
Brasileira e Mineira de Pediatria. A seguir, o Deputado Jorge Hannas
apresenta requerimento de autoria do Deputado Miguel Martini, em que
solicita seja realizada audiência ptbiica desta Cornissão juntamente corn a
Comissão de Direitos Humanos, corn a finalidade de ouvir a Presiciente da
Associaçao dos Beneficários e Contribuintes da Caixa de Assisténcia de
Previdéncia Fábio Araüjo Motta - CASFAM -, Sra. Alice Vaiderez de Andrade
Salomão Feberman, a respeito da extinção do Piano "SaUde CASFAM", por
decisão do Conseiho Administrativo e da Diretoria daquela entidade. Requer,
ainda, seja convidado o Sr. Euler Loiola da Silva, Presidente da CASFAM. 0
Deputado Jorge Hannas apresenta requerimento em que solicita seja
convidado a Secretário Municipal de Saüde, no sentido de prestar
esciarecirnentos sabre denüncia recebida a respeito de irregularidades que
vém ocorrendo no Centro de Saüde Nazaré, nesta Capital. Solicita, ainda, que
o convite seja feito também aos medicos do referido Centro de SaUde,
signatários da denUncia, para que enviem urn representante para participar da
rnesrna reunião, que será previamente marcada. Submetidos a votação, cada
urn por sua vez, são esses requerirnentos aprovados. Ato continuo, o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira passa a Presidência ao Deputado Carlos
Pimenta, para que possa apresentar requerirnento de sua autoria. 0
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira apresenta requerirnento em que solicta
ao Sr. Wilmar de Oliveira Filho, Secretárjo de Estado da Saüde, a presença
dos responsávejs peia Vigilância Sanitária, para informar aos membros da
Comissão de Saüde desta Casa a extensâo da falsificaçao de medicamentos
no Estado de Minas Gerais e a controle que está sendo feito para resolver
esse grave problerna. Submetida a votação, é esta matéria aprovada. Ao
retomar a Presidéncia, a Deputado Jorge Eduardo de Oliveira anuncia que a
reuniâo se destina a auvir a Sr. Fernando Castanheira, Assessor do
Presidente da UNIMED, representando a Diretoria Executiva, sobre Os
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trabalhoS e servicos oferecidos por essa entidade. A seguir, a Presidente
passa a palavra ao Deputado Wilson Pires, autor do requerirnento que
motivou a convite. Prosseguindo, a Sr. Fernando Castanheira faz sua
expianacão, conforme consta nas notas taquigráficas. Participam dos debates
todos as pariarnentares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos pariamentareS, convoca as membros da Comissão
para a práxima reunião ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra Os

trabalhos.
Sala das ComissOes, 18 de junho de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Jorge Hannas - Adelmo Carneiro

Leão - Wilson Pires.
ATA DA 121 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAcAO FINANCEIRA E ORcAMENTARIA
As quinze horas do dia nove de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecern na Sala das Comissöes Os Deputados Sebastião Navarro Vieira,
Antonio Roberto, Ajairnar Silva, Arnaldo Penna, Ivair Nogueira e Marcos
Helênio (substituindo Os quatro (iltimos aos Deputados Kemil Kumaira, Mauri
Torres, José Braga e Durval Angelo, por indicação das Liderancas do PSDB,
PTB e PT, respectivamente), membros da Comissäo supracitada. Na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, a Deputado Sebastião Navarro
Vieira assume a Presidência e, havendo nimero regimental, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda a leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membras presentes.
A seguir, a Presidente esclarece que a reuniãa se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Ajalmar Silva a Projeto de
Lei no 1.758/98 no 1 0 turno. Devido a ausência do Deputado Mauri Torres,
relator do Projeto de Lei no 1.472/97, e do Deputado Durval Angelo, relator do
Projeta de Lei n o 1.053/96, a Presidente redistribui as rnatérias aos Deputadas
Arnaldo Penna e Marcos Helênio, respectivamente. Passa-se .a Fase cia
Ordem do Dia. Corn a palavra, a Deputado Marcos Helênio, relator do Projeto
de Lei no 1.053/96, ernite parecer rnediante a qual conclui pela apravacão do
projeta na forma do Substitutivo n o i. Posto em discussão e votacão, é a
parecer aprovado. A seguir, a Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do
Projeto de Lei no 1.609/98, informa que continua em discussão seu parecer e
camunica que, em virtude dos esciarecimentos prestados pelo Presidente da
OAB-MG na reunião do dia 4/6/98, apresenta duas propastas de emenda.
Colocado em discussäo e votação, a parecer, salvo propostas de emenda, é
aprovada, corn vato contrário dos Deputadas Marcos Helênio, Ivair Nogueira
e AntOnio Roberto e cam voto de qualidade do Presidente, Deputado
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606Sebastjão Navarro Vieira. Ato continuo, são votadas e aprovadas porunanimidade as propostas de emenda ao projeto. Em seguida, o Presidente
procede a elaboracao da nova redaçao, em que conclul pela aprovaçao doprojeto na forma do Substitutjvo n o 3 e pela rejeicao dos Substitutivos n o

s 1 e2 e das Ernendas n os 7 e 8. 0 Deputado Marcos Helênio, relator do Projeto deLei no
 481/95, requer seja a proposiçao baixada em ditigência a Secretaria de

Recursos Humanos e Administraçao, e seu pedido é deferido pelo Presidente
0 Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei n o 1.472/97, solicjta
prazo regimental para emitir seu parecer, e o Deputado Ajalmar Silva, relatordo Projeto de Lei n o 1.758/98, emite parecer medjante o qual conclui pela
aprovacao do projeto. Submetido a discussão e a votaçao, é o parecer
aprovado Passa-se 3 Fase da Ordem do Dia. Corn a palavra, o DeputadoMarcos Helênio apresenta requerimeno em que solicita sejam convidadosrepresentantes da Secretaria Municipal de Habitacao de Betirn e da
Secretaria de Récursos Hurnanos e Administraçao para prestaremesciarecimentos a fim de subsicj iar a apreciacao do Projeto de Lei n o 481/95.Posto em votacao, e o requerimeno aprovado. Cumprida a finalidade dareunjão a Pres jdencia agradece a presenca dos parlamentares, convoca Osmembros da Comissão para a prOxjrna reunjão ordinària, determjna a
lavratura da ata e encerra Os trabaihos

Sala das Comissöes, 17 de junho de 1998
Kemil Kurnaira, Presidente - Durval Angelo - Pericles Ferreira - SebastiãoNavarro Vieira - José Braga.
AlA DA 1 ia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAQ DE TRANSPORTE

COMUNICAcAO E OBRAS PLJBLICAS
As quinze horas do dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Alvaro AntOnio, Bilac
Pinto e Auiton VileJa, membros da supracitada Comissão Havendo nUmeroregimental, a Presidente Deputacjo Alvaro AntOnio, declara abertos as
trabaJhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e, atendendo a requerjmeno dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidéncia informa que se encontra sobre a mesaCorrespondéncia da Comissão PrO-Permanêncja dos Pontos de Embarque daCVRD em Periquito (MG), solicitando apoio dos parlamentares contra a
medjda tomada pela empresa de desativar os pontos de embarque e
desembarque de passageiros existentes ao longo da ferrovia que liga BelaHorizonte a Vitória. A Presidéncia acusa a recebimento dos Requerimentosn

o
s 2.616 e 2.618/98 Passa-se 6 21 Parte da reun jão, corn a discussão e a
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votação de pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciacão do Plenário da
Assernbléia. Submetido a discussão e a votacão, é aprovado a parecer, que
conclul pela aprovacão, no 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.640/98 corn as

Emendas nos 1 a 3, apresentadas pela Comissão de ConstituicãO e Justica
(relator: Deputado AIlton Vilela). 0 Projeto de Lei n o 1.669/98 não fol
apreciado, em virtude de pedido de prazo solicitado pelo relator. Passa-se a
21 Fase da Ordem do Dia, corn a votação de matéria de deliberação
conclusiva das Comissöes. Submetidos a votação, cada urn par sua vez, são
aprovados as Requerimentos n

os 2.616 e 2.618/98. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidente agradece a presenca dos parlamentares, convoca as
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - Mauri Torres - Aliton Vileta.

ATA DA 125a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMJSSAO DE
FJSCALJZAcAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA

As nave horas e trinta minutas do dia vinte e cinca de junho de mu
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Sebastiãa Helvécio, Mauri Torres, Sebastião Navarro Vieira, José
Braga e Gilmar Machado, membros da Comissão supracitada. 0 Deputado
Adelmo Carneira Leão encontra-se presente, substituinda a Deputada Maria
José Haueisen, rnembro da Comissão de Politica Agropecuária e
Agroindustrial, par indicacão da Lideranca do PT, conforme a que estabelece
a art. 204, § 1 0 , do Regimento Interno. Encontra-se presente também a
Deputado Ronaldo Vasconcellas. Havendo nUmero regimental e na ausência
do Presidente, a Vice-Presidente, Deputada Sebastião Helvécia, assume a
direção dos trabalhos, declara aberta a reunião e solicita ao Deputada José
Braga que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a reuniãa se

. destina a apreciar, em turno (mica, o parecer sabre a Prajeta de Lei no
1.746/98, de autoria do Gavernadar do Estado, que estabelece as diretrizes
para as orçamentos fiscal e de investimenta das empresas controladas pela
Estado de Minas Gerais. A Presidéncia informa que foi distribuido avulsa do
parecer na reunião anterior e submete a discussão e votação a parecer, salvo
as pareceres sabre as Emendas n os 6, 9 e 11, destacados pelo Deputado
Gilmar Machado. Pasta em discussãa e votacão, e aprovada a parecer, salvo
destaques, a qual conclui peta aprovacão do Projeto de Lei n o 1.746/98 corn

as Emendas n
os 5, 15 e 16; corn as subemendas que receberam o no i as

Emendas n
os 4, 13 e 14; corn as Emendas n

os 18 e 19, que apresenta, e pela
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s 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 17 e pela

prejudicialidade da Emenda n o 10. Submetidos a votaçâo, são os pareceres
sobre as Emendas n

o
s 6, 9 e 11 destacados e aprovados corn voto contrárjo

dos Deputados Gilmar Machado e Adelmo Carneiro Leão. Cumpnda 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 ComissOes, 25 de junho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Marcos Helènjo

- José Braga - José Bonifácio.
ATA DA 85a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcAO

FINANCEIRA E ORcAMENTARIA
As dez horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Sebastião Helvécio,
Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Marcos Helénio e José Bonifácio
(substituindo os dois Ultirnos aos Deputados Durval Angelo e Mauri Torres,
por indicação das Lideranças do PT e do PSDB, respectivamente), membros
da Comissäo supracitada. Havendo nUrnero regimental e na auséncia do
Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, assume a
Presidência, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Bonifácio
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 as matérias constantes na pauta. Na fase de designação
de relator, o Presidente designa as Deputados José Bonifácio, Mauri Torres,
José Braga e Sebastião Navarro Vieira para relatarem, no 10 turno, osProjetos de Lei n o

s 1.715 e 1.763/98; 1.762/98, 1.441/98 e 1.293/97,
respectivamente. Na ausência dos Deputados Durval Angelo, Antonio
Roberto, José Militão e Mauri Torres, redistribui ao Deputado Marcos Heiênio
Os Projetos de Lei no

s 201/95, 1.423 e 1.424/97 e 1.597/98; e ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira os Projetos de Lei n o

s 889/96 e 1.385/97. Passa-se
a 1a 

Fase da Ordem do Dia. Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado
apresenta requerimento por meio do qual solicita sejam retirados da pauta os
Projetos de Lei n o

s 1.555/97, 1.594, 1.715, 1.762 e 1.763/98. Posto em
votação, é a requerimento aprovado. 0 Presidente determina a retirada da
pauta do Projeto de Lei n o 1.662/98, no 2° turno, por não cumprir
pressupostos regimentais. Logo apOs, a Deputado Marcos Helênio emite
parecer mediante a qual conclui pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 201/95no 20 turno, corn a Emenda n o 1. Quanto ao Projeto de Lei no 1.423/97, emite
parecer mediante a qual conclul pela aprovaçao do projeto corn a Subemenda
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n°1 a Emenda no 1, da Comissão de Direitos Humanos, e corn a Emenda no 2,

que apresenta. Sobre o Projeto de Lei n o 1.424/97, o relator emite parecer
mediante o qual conclul pela aprovacão do projeto corn as Emendas n os 2 e
3, da Comissão de ConstituicãO e Justiça, e corn a Subernenda n o i a
Emenda no 1, da Comissão de Direitos Humanos. Corn relação ao Projeto de
Lei no 1.597/98, emite parecer pela aprovacãO do projeto na forma proposta.
Colocados em discussão e votação, cada urn por sua vez, são aprovados os
pareceres emitidos pelo Deputado Marcos Helênio. A seguir, o Deputado
Sebastião Helvécio ernite pareceres sobre a Projeto de Lei no 1.650/97,
mediante a qual conclui pela aprovacão do projeto na forma do vencido no 10

turno, e sobre a Projeto de Lei n o 1.745/98, mediante a qual conclui pela
aprovacão do projeto. Submetidas a discussão e votação, cada urn por sua
vez, são Os pareceres aprovados por unanimidade. Corn a palavra, a
Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator das ernendas apresentadas em
Plenário aos Projetos de Lei n

os 1.385 e 1.595/97. Sobre as emendas
apresentadas ao Projeto de Lei n o 1.385/97, o relator emite parecer mediante
o qua[ conclui peta aprovacão da Emenda no 2 ao Substitutivo no 1. Quanto ao
Projeto de Lei no 1.595/97, emite parecer pela rejeicão da Emenda no 1 e pela
aprovacão da Emenda no 2. Colocados em discussão e votação, cada urn por
sua vez, são as pareceres aprovados por unanimidade. Logo apOs, o
Deputado José Braga emite parecer pela aprovacão do Projeto de Lei no
1.651/98, no 20 turno, e pela aprovacãa do Projeto de Lei no 924/96 corn a
Emenda no i. Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua vez, são
as pareceres aprovados. Corn relaçãa ao Projeto de Lei no 1.757/98, o
Deputado José Braga ernite parecer pela sua aprovacão corn as Emendas
n

os 1 e 2. Na fase de discussão, a Deputado Marcos Helênio solicita vista da
rnatéria, e o seu pedido e deferida pelo Presidente. Passa-se 3 1 Fase da
Ordem do Dia. 0 Deputado Mauri Torres apresenta requerimento mediante o

. qual solicita que a Projeto de Lei n o 1.744/98, do Governadar do Estado, seja
apreciado em reuniãa conjunta desta Cornissão e da Cornissão de
Transporte, Comunicacãa e Obras Püblicas. Pasto em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Cornissão
para a próxima reuniãa ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra os

. trabalhos.
Sala das ComissOes, 30 de junho de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Marcos Helênio - José Braga - Mauri Torres -

Sebastião Navarro Vieira -AntOnio Roberto.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE POLiTICA
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As quinze horas do dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Maria José Haueisen e
Aliton Vilela, membros da supracitada Comissäo. A Deputada Maria José
Haueisen assume a Presidência e declara abertos os trabalhos. A seguir, o
Deputado Paulo Piau, Presidente da Comissâo, comparece a reunião, e a
Deputada Maria José Haueisen Ihe transfere a direção dos trabalhos. 0
Presidente solicita a Deputada Maria José Haueisen que proceda a leitura da
ata da reuniäo anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reuniâo se destina a ouvir o Sr. José
Abalem Neto, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Armazéns
Gerais, que discutirá a situaçâo financeira e a privatizaçao da CASEMG. A
Presidência registra, ainda, a presença dos Srs. Silas Costa Pereira,
Presidente da CASEMG; José Maria de Souza, Presidente da Comissão
Interna de Privatizaçao da CASEMG; Roberto Carlos Paiva Carvalho, Diretor
Financeiro da CASEMG; e Eduardo Michel Jeha, Diretor de Operaçao da
CASEMG. A seguir, o Presidente os convida a tomar assento a mesa. A
começar pelo Sr. José Maria de Souza, Presidente da Comissão Interna de
Privatizaçao da CASEMG, os convidados expöem, cada urn por sua vez,
sobre o tema em questão. Em seguida, os Deputados e os convidados se
envolvem em amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas. 0 Sr.
José Maria entrega a Presidéncia documento que dispôe sobre a privatização
da CASEMG. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissâo para a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 1 1 de julho de 1998.
Maria José Haueisen, Presidente - Ailton Vilela - Antonio Andrade.
ATA DA la REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE TRANSPORTE,

COMUNICAçA0 E OBRAS PUBLICAS E DE FISCALIzAçA0 FINANCEIRA
E ORcAMENTARIA

As quinze horas do dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alvaro AntOnio, Olinto
Godinho, Antonio Roberto (substituindo este ao Deputado Arnaldo Canarinho,
por indicação da Liderança do PMDB) e Mauri Torres (substituindo este ao
Deputado Aitton Vilela, por indicaçäo da Liderança do PSDB), membros da
Comissão de Transporte, Comunicaçao e Obras PUblicas, e Kemil Kumaira,
Mauri Torres, José Braga e Antonio Roberto, membros da Comissào de
Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria. Havendo nUmero regimental, o
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Presidente, Deputado Alvaro Antonio, declara abertos os trabaihos e informa
que näo ha ata a ser lida, por ser esta a prirneira reunião conjunta destas
ComissOes, e que a reunião tern por finalidade apreciar os Pareceres para o
1 0 Turno do Projeto de Lei n o 1.744/98, do Governador do Estado, que
autoriza o Estado a contratar operacão de crédito junto ao BNDES, para os
fins que menciona. A Presidência informa que designOU para relatores das
ComissOeS de Transporte, ComunicacãO e Obras PUblicas e de FiscalizacãO
Financeira e Orçamentária os Deputados Ailton Vilela e Mauri Torres,
respectivamente. Passa-se a fase de discussão e votação de parecereS sobre
proposicOeS sujeitas a apreciacãO do Plenario. Na ausência do Deputado
Ailton Vitela, relator peta Comissäo de Transporte, ComunicacãO e Obras
PUblicas, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado Mauri Torres, que
emite parecer concluindo pela aprOvacãO do Projeto de Lei n o 1.744/98 no 10

turno, corn a Ernenda n°1, que apresenta. Na fase de discussâo, é solicitada
vista do parecer pelo Deputado AntOnio Roberto, pedido deferido pela
PresidênCia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos partarnentares, convoca os rnembros das ComissOes para a
reunião de arnanhã, dia 1 1/7, as lOh 30mm, corn a finalidade de se dar
continuidade a discussãO ea votação dos pareceres sobre o Projeto de Lei n°
1744/98, deterrnina a lavratura da ata e encerra os trabathos.

Sala das ComissOeS, 1 0 de juiho de 1998.
Alvaro Antonio, Presidente - Antonio Roberto - SebastiâO Navarro Vieira -

Mauri Torres - Olinto Godinho - Sebastião Helvécio - lvo José - Kemil Kumaira
- José Braga.

ATA DA 86a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcAO
FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

a 	 As dez horas do dia dois de julho de mil novecentos e noventa e oito,
cornparecern na Sala das ComissOes os Deputados Kemil Kurnaira, AntOnio

. Roberto, Sebastiâo Navarro Vieira, Marcos Helênio e Ajalmar Silva
(substituindO os dois Ultirnos aos Deputados Durvat Angelo e Mauri Torres,
por indicaçãO das Liderancas do PT e do PSDB, respectivamente), rnembros

: da CornissäO supracitada. Havendo nürnero regimental, o Presidente,
Deputado Kernil Kumaira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacão de requerimentO do Deputado Marcos Helênio, dispensa a leitura
da ala da reunião anterior, a qua[ é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da CornissâO presenteS. 0 Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar as matérias constantes na pauta. Na fase de designacäO

- de relator, o Presidente designa o Deputado SebastiãO Navarro Vieira para
relatar os Projetos de Lei n°s 1.269/97 e 1.708/98; o Deputado AntOnio
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Roberto para relatar Os Projetos de Lei n os 1.485/97 e 1.631/98; o Deputado
Mauri Torres para relatar o Projeto de Lei n o 1.736/98 e o Deputado Durval
Angelo para relatar o Projeto de Lei n o 1.203/97. A seguir, procede a
distribuição das matérias constantes na pauta: para relatar os Projetos de Lei
nos 1.385 e 1.555/97, 1.662 e 1.744/98 designa o Deputado Sebastião
Navarro Vieira; 1.595 e 1.745/98, o Deputado AntOnio Roberto, 1.667, 1.758 e
1.763/98, o Deputado Marcos Helênio, e, na ausência do Deputado Durval
Angelo, redistribui o Projeto de Lei n o 1.700/98 ao Deputado Marcos Helénlo.
Passa-se 6 1a Fase da Ordem do Dia. 0 Deputado Marcos Helênio apresenta
requerirnento mediante o qual solicita a inversão da pauta de forma que o
Projeto de Lei no 1.120/97 seja apreciado em ültimo lugar. Colocado em
votaçäo, e o requerimento aprovado. Corn a palavra, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos
Projetos de Lei n

o
s 1.385/97 e 1.744/98, ambos na forma do vencido no 10

turno, e 1.555/97, 1.645 e 1.662/98. Logo após, emite parecer sobre as
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n o 1.120/97, mediante o
qua[ conclui pela apresentaçâo do Substitutivo no 2, ficando prejudicados o
Substitutivo no 1 e a Emenda no 1. Colocados em discussão e votação, cada
urn por sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. A seguir, o
Deputado AntOnio Roberto emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação dos Projetos de Lei n

o
s 1.595/98, na forma do vencido no 10 turno,

e 1.745/98. Submetidos a discussão e votaçao, cada urn por sua vez, são as
pareceres aprovados. Logo após, o Deputado Marcos Helênio emite
pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei n o

s 1.758/98, 1.667/98, na
forma do vencido no 10 turno, 1.763/98, na forma do vencido no 10 turno, corn
a Ernenda n o 1, que apresenta, e 1.700/98, corn as Emendas n o

s 1, da
Comissão de Constituiçao e Justiça, e 2, da Comissão de Adrninistração
Püblica. Submetidos a discussão e votaçâo, cada urn por sua vez, são as
pareceres aprovados por unanimidade. Logo após, o Presidente inforrna que
continua em discussão o Projeto de Lei no 1.757/98, em virtude do pedido de
vista feito pelo Deputado Marcos Helênio na reunião anterior. 0 relator,
Deputado José Braga, ernite parecer pela aprovação do projeto corn as
Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de Constituiçao e Justiça. Posto em

discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se 31 Fase da Ordem do
Dia. Corn a palavra, o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento
mediante o qual solicita informaçOes acerca do valor, dos adquirentes e das
demais condiçOes estabelecidas na operaçao de alienaçao de irnóveis de que
trata o Projeto de Lei n o 1.757/98. Colocado em votaçao, é o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
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presenca dos parlamentares, convoca os mernbros da Cornissão para a
próxirna reunião ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das ComissOes, 7 dejulho de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Ajalmar Silva -

Carlos Pirnenta.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 1998

ATA

ATA DA 292a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 817/98
Presidéncia do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do
Dia): 21 Fase: Palavras do Sr. Presidente - lnexistência de "quorum"
qualificado para votacão de propostas de emenda a Constituiçao - Questão
de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de
"quorum" qualificado para votaçao de propostas de emenda a Constituicäo -
Discussâo e Votação de Proposicöes: Prosseguimento da votacäo, em turno
ünico, do Veto Parcial a Proposicao de Lei no 13.758; questão de ordem;
rejeicão; questöes de ordem; retificaço do resultado da votação do veto;
questães de ordem; requerimento do Deputado Dilzon Melo; aprovação;
renovação da votaçâo do veto; inexistência de "quorum" para votacão;
anulacão da votacao; questoes de ordem; suspensäo e reabertura da reunião;
Acordo de Lideranças; Decisäo da Presidéncia - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei no 1.790/98; aprovação na forma do vencido em 10 turno -
Discussâo e Votacao de Pareceres de Redaçao Final: Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei n°s 1.120/97, 1.790 e 1.746/98; aprovaçäo -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leäo - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho
- AntOnio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Ermano Batista - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Hely TarquInio - 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 - Marcos Helênio - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Pericles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiâo
Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderey Avila -
Wilson Pires.

Abertura
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o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20hl5rnin, a lista de

comparecimeflto registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a protecão 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 reuniäo anterior.
ia Parte

Ata
- 0 Deputado Dilzon Melo, 2 1-Secret6riO "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restricOes.
2a Parte (Ordem do Dia)

21 Fase
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacào, a Presidência val

passar 2a Parte da reuniäo, em sua 2a Fase, corn a discussãO e a votacãO
das proposicOes constantes na pauta, uma vez que não ha matéria a ser
apreciada na 1a Fase.

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente - A Presidëncia informa ao Plenário que fez retirar da

pauta desta reunião os Projetos de Lei n°s 1.423, 1.479 e 1.527/97, 1.597 e
1.700/98, 6 e 201/95, 1.555/97, 1.595, 1.613, 1.662, 1.667, 1.744, 1.745,
1.758 e 1.763/98, bern como o Projeto de ResolucãO n° 1.649198, em virtude
de sua aprovacãO na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. Fez
retirar, ainda, os Projetos de Lei n°s 1.120/97 e 1.746/98, que foram
apreciados na reunião ordinária realizada hoje, a tarde. A Presidência verifica,
de pIano, a inexistência de "quorum" qualificado para a votacão de propostaS
de ernenda a ConstituicãO e passa a apreciacãO das demais matériaS
constanteS na pauta.

Questão de Ordem
0 Deputado José Bonifácio - Solicito a recompOsicãO de "quorum", Sr.

Presidente, caso haja dUvida sobre o nUmero de Deputados presentes.
0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a chamada dos

Deputados para a recomposicão do "quorum". Corn a palavra, o Sr.
: SecretáriO, para proceder a chamada dos Deputados.

0 Sr. SecretáriO (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
0 Sr. Presidente - Responderam a chamada 47 Deputados. Não ha

. "quorum" para votaçâo de propostas de emendas a ConstituicãO, mas o ha
para a apreciacão das demais matériaS da pauta.

Discussào e Votacão de ProposicOes
0 Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno Unico, do Veto

Parcial 6 Proposicäo de Lei n° 13.758, que dispOe sobre os concurSos de
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ingresso e remoção nos serviços notarlais e de registro, previstos na Lei
Federal no 8.935, de 18/11/94, e dá outras providências. A Cornissão Especial
opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votacão
par processo secreto e eletrônico, de conformidade corn a art. 255, c/c a art.
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter a veto
deverão registrar "sim", e as que desejarern rejeitá-lo deverão registrar "nâo".
A Presidéncia solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação.

Questäo de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, apenas para zelar pelo born

name de nossa instituicãa, a que é regimental, quera dizer aos nobres
companheiras que, na condicao de membro do PDT, partido de centra que
fez Iigacâo corn as esquerdas, mas não esquece o grande Presidente da
RepUblica Itamar Franca, que saiu corn a apravação de quase 100%, coma
oportunidade para Minas.

Quera dizer, também, Sr. Presidente, que ha uma suspeita par parte de
alguns companheiros e de alguns jornalistas de que esse projeta foi vetado
par S. Exa. a Governador do Estado para fazer "marketing" politico, parque,
quando foi apresentado par esta Casa, foi aprovado em 10 e 20 turnos e corn
a apoio total da bancada gavernista, inclusive corn relacão as emendas. E
agora S. Exa. a Presidente da RepUblica veta e rnanda para esta Casa, a firn
de que ela derrube a veto e arque corn a peso da conseqüência de um projeta
que nos questionava a jornalista filósofo ou a filOsofo politico, dizenda que, no
Poder Judiciária, quando a tribunal do jOri se neUne para julgar uma causa,
absolver ou candenar urn hornem ou a sociedade, se algum membro desse
j6ri tiver parentesca, tiver interesse direto, não pade participar, nao deve
participar. Se a Juiz tern qualquer tipa de interesse pessoal, é urn conluio.
Evidentemente, já se diz que, nesta Casa, ha um interesse muito grande de
participar, au seja, urn interesse muita grande de votar pela derrubada do
veto. Temos a certeza de que S. Exa. a Governadar do Estado, par ter
acertado, mesma se procede a que imaginam diversos politicos e
pensadores, e mesmo se não procede, acertou em cheio. Tenha conviccãa
de que, pela born name desta Casa, esse veto será mantido. Muito obnigada.

- Pracede-se a votacão par meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 13 Deputados; vataram 'não" 34

Deputados, e houve 1 voto em branco, num total de 48 votas. Está rejeitada a
veto.

Questöes de Ordem
O Deputado Geraldo Santanna - Solicito a V. Exa. a recontagem dos votos,

na forma do que dispöe a Regimento Interno. Ha compravacão de que rnuitos
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Jeputadas nâo votaram, par falta de esciarecimento.
O Deputada João Leite - Sr. Presidente, V. Exa. anunciau que a veto foi

rejeitado, ele fol mantido.
O Sr. Presidente - A Presidência retifica a anUncia do resultada da votaçãO;

ao mesmo tempo, atendenda a salicitacâo de alguns DeputadaS que não
entenderam e disseram que não conseguiram votar e, para que não haja
dUvidas, vai proceder a renavacãO da votacäo.

O Deputada Raul Lima Neto - Explicando que "sim" mantém a veto, "näa"
derruba a veto. E isso, Excelência?

O Sr. Presidente - "Sim" mantém a veto, "não" rejeita a veto.
O DeputadO Jaãa Leite - V. Exa. anuncioU a decisãa de que a veto havia

sido mantida. Já é uma decisãa e não se pode voltar atrás, Sr. Presidente.
Apenas a Deputada Geraldo Santanna colacau que não havia canseguido
votar. Entâa, solicita a V. Exa. que mantenha a decisãa de manutencãa do
veto, que foi colocada no placar da Assembléia Legislativa.

O DeputadO Geralda Santanna - Sr. Pnesidente, eu gostaria de salicitar a V.
Exa., na forma regimental, que a votacão se verificasSe através de escrutIflia
secneto, confarme recomenda a Regimenta Interno. Está clara que diverSoS
DeputadaS não votaram, par falta de onientacâo, a que não acorrerá,
certamente, se a votacãa se verificar, na urna, pela forma tradictonal desta
Casa.O Deputada Adelma Carneiro Leäa - Inicialmente, quera levantan a questäo
de que essa é matéria vencida. 0 Sr. Presidente, e não é a primeira vez que
votamos através do painel eletrônico, fez a camunicacào de coma deveria
ocannen a vataçâa. 0 voto eletrônica foi feito, todas votamas. Recanheca que
ha urn esfonca clara, urn interesse do Deputada Geraldo Santanna, mas queno
demarcar a posicâo clara da Assembléia Legislativa, do própnio Pnesidente,
Deputado Rameu Queiraz, de já ter anunciada a vatacäa. No rneu
entendimento, em virtude de a vatação ten sida feita par mela do painel
eletrônica, não cabe venificacâo de votacão. Tadas as DeputadaS pnesentes
vatanam, e naa veja nenhum motiva para que a votacâo seja nepetida. Acha
que esse esfanco e essa pnessãO para se repetin a vataçäO para,
eventualmente, mudar a regna do joga e a nesultada dessa votaçãa, nãa cabe
mais nesta Assembléia Legislativa, sob pena de, mais uma vez,
desgastanmaS este parlamento.

0 Sr. Pnesidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que nealmente
a venificacâa de votacão na votacâo eletrônica nâo é permitida, mas a que fai

. levantada pelos Deputados Raul Lima Neto e Geralda Santanna é que eles
encontnanam defeitas no procesSo de vatacãa eletrônica e não conseguinam
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votar.

O Deputado Adelmo Carneiro Leâo - Deputado Romeu Queiroz, eu gostaria
apenas de explicitar que tanto o voto do Deputado Raul Lima Neto...

O Deputado Raul Lima Neto - 0 rneu voto é pela manutenção do veto, e eu
inclusive...

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Os Deputados Raul Lima Neto e
Geraldo Santanna tern seus votos registrados no paine! eletrOnico.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, na verdade V. Exa. proclamou
o resultado. 0 voto foi feito em escrutInio secreto. Aquela moda antiga,
companheiro Geraldo Santanna, aquela moda que roda, já passou. 0 painel
eletrônico evita fraudes. Agora, S. Exa. o Presidente tern todo o poder,
presidindo esta reuniäo, para dizer que quem votar "sim" mantém o veto, e
quern votar "não" derruba o veto ou quern votar "sim" derruba o veto, pois S.
Exa. é soberano. Então, quanto a esse mal-entendido, uma vez que V. Exa. já
proclamou o resu!tado, o minimo que se pode fazer é realmente considerar o
veto mantido ou renovar a votação.

O Deputado Joäo Leite - Sr. Presidente, gostaria de insistir no fato de que já
tivemos, por parte de V. Exa., o anUncio da mariutençâo do veto. Trata-se de
matéria vencida, e devemos partir para os outros projetos constantes na
pauta.

O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, está havendo urna confusão
absolutarnente total. V. Exa. anunciou que o veto foi derrubado, diferente do
que o ilustre Deputado do PSDB está afirmando. Segundo, ha várias
questôes de ordem, sem contar a do Deputado que está para lançar outra,
provocando uma confusão absoluta e total. Outra coisa: eu, ate hoje, nâo
consegui, apesar da minha experiência, entender como é o processo de
votaçäo eletrônica. A caixinha está al. Eu cheguei a Casa achando que ia
votar na caixinha. Entâo, ela fol afastada, e fomos solicitados a votar pelo
painel. A confusão é total.

Assim, na pior das hipOteses, haveria necessidade de se renovar a votação.
V. Exa. anuncia uma coisa, e alguns Deputados dizem que o que V. Exa.
anunciou está errado. Mas V. Exa. anunciou. Outro Deputado reclama isso,
outro que não entendeu. Não podemos chegar a uma definiçao final, corn as
consciências tranqüilas, sern que a coisa se aclare. Ha ainda cerca de seis
Deputados que desejarn fazer questâo de ordem, sem falar no Deputado Raul
Lima Neto, que deve ter rnais umas quatro ou cinco questöes de ordem.

Acho que V. Exa. deve voltar tudo a zero. Vamos começar a votaçâo, corn
ordem, porque corn essa confusäo é impossivel votar.

O Deputado Geraldo Santanna - Sr. Presidente, gostaria apenas de lernbrar
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que, antes de V. Exa. anunciar, eu pedi a pa!avra pela ordem para solicitar a
verificação, porque notei que diversos Deputados não haviam conseguido
votar. Essa é a palavra isenta e que não tern nenhuma paixäo pela causa.
Assim, ape!o a V. Exa. para que renove a votacão.

O Deputado Antonio Roberto - Sr. Presidente, näo vejo motivo para se
renovar a votação. Tudo ficou bern claro. Se ha alguém que tern outros
interesses, e outro problerna. V. Exa. foi muito claro e muito lUcido. Trata-se
de uma questão liquidada. Não vejo sentido em se renovar a votação. Se
alguérn chegou depois ou se algurn interesse está sendo ferido aqui, em vista
de sua palavra, não ha motivo para se repetir a votaçäo.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, quero invocar o art. 265 do
Regirnento lnterno, que prevê que o requerirnento de verificação de votação é
privativo do processo sirnbólico, podendo ser repetido uma vez. 0 que
aconteceu e que a votação foi secreta e para isso nâo precisa ser apenas
através da votacâo manual. Pode ser também peta votacão eletrOnica.
Constou no placar urn total de 48 votantes: 34 votaram "não"; 13 votaram
"sim"; houve 1 voto "em branco'. Trata-se de uma votação consolidada.

Queremos evitar o vexame de ontern, quando a Assernbléia perdeu
bastantes pontos em sua imagern. Ate porque entrarnos corn urn
requerimento para que sejarn apuradas as tentativas de fraude. !nvocarnos o
Corregedor, que procura, muitas vezes, ser bastante rIgido na Casa, para que
verificasse a tentativa de fraude que ocorreu ontern, quando havia 49
Deputados e foram contabilizados 63 votos. Portanto, agora a votacão foi
consurnada.

O Sr. Presidente - A Presidéncia, antes, deseja informar ao Deputado
Marcos Helênio que o prôprio Regimento interno da Assembléia preve que,
quando näo ha coincidéncia entre o nürnero de votantes e o de sobrecartas, a
votaçâo fica sem efeito. E essa providéncia foi tornada de imediato. Portanto,
eta não entende que houve fraude, rnas apenas urn engano, urn
desentendirnento, urn desencontro entre o nümero de votantes e o de
sobrecartas.

O Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, eu gostaria de lernbrar ao ilustre
Deputado José Bonifácio que o nome do Deputado do PSDB que fez uso da
palavra é João Leite.

Tarnbém gostaria de dizer para ele que nâo houve confusão nenhurna. 0
senhor foi c!aro ao anunciar que houve a manutençäo do veto. 0 senhor foi
lernbrado de que... Peço ao Deputado Ajalrnar Silva que utilize, corno estou
fazendo, o rnicrofone.

Vimos que não houve confusâo. Ha alguém querendo rnudar o jogo, mas,
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nesse jogo, já existe uma decisâo: está mantido o veto do Sr. Governador.
Assim, solicito a V. Exa., novamente, que seja mantido o veto, como a
votaçâo democraticamente decidiu e como o demonstrou o painel eletrOnico
do Plenário desta Assembtéia.

o Deputado Elmo Braz - Sr. Presidente, estou de acordo corn o nobre
Deputado José Bonifácio. 0 que houve, na realidade, pelo que vi neste
Plenãrio, foi urn equIvoco. 0 Presidente pediu que fosse feita a verificaçâo, e
muitos Deputados votaram "sim", achando que era para registrar presença.
Então, o que houve, na minha avaliaçao, é que muitos Deputados votaram
"sim". Estou corn o Deputado Antonio Roberto: por que näo se fazer uma
nova votaçäo? Que o senhor, Presidente, leve isso em conta.
o Deputado Francisco Ramaiho - Sr. Presidente, as alegaçOes do

Deputado Geraldo Santanna nâo procedem, porque, quando foi feita a
chamada para verificaçao de "quorum", foi acusada a presença de 47 Srs.
Deputados, e da votação participaram exatarnente 47 Srs. Deputados. Isso
quer dizer que todos votaram e fizeram sua opcão: "sim" ou "não", havendo,
inclusive, voto "em branco".
o Deputado Raul Lima Neto - Realmente, não entendi bern as palavras

nais do Deputado Francisco Ramaiho, porque percebi depois que houve, na
verdade, no minimo, uma coisa que se charna "aparéncia do mal". Hoje, já foi
noticiado pelo "Jornal Nacional" que, na reunião corn 44 Deputados
presentes, houve 63 cédulas corn votos. Acredito que houve urn erro. 0
homem é passivel de erro.

Entretanto, Sr. Presidente, se V. Exa. realmente proclarnou o resultado
como "mantido o veto", se V. Exa., usando da sua prerrogativa de Presidente,
portanto, soberana, instituiu o processo de votação eletrOnica, que é urn
processo que não admite erros, na verdade, V. Exa. já isolou, já colocou a
matéria como vencida. Portanto, a nosso companheiro João Leite está certo,
a não ser que, coma as nossos companheiros falam aqui, V. Exa. está se
confundindo. Mas, se V. Exa. realmente proclamou que está mantido o veto,
estabelecendo esse processo, realmente tenho minhas düvidas sobre a
possibilidade de se colocar o projeto em votação novamente.

Já percebemos que, corn trés ou quatro exceçOes do PSDB, os Deputados
João Leite, que é crente, Arnaldo Penna, que declarou seu voto, e mais outro
votaram pela rnanutenção do veto e também foram contrários ao projeto.

0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Raul Lima
Neto que, para esclarecer a düvida, cada Deputado terá apenas uma
oportunidade. Solicita, então, ao Deputado que encerre a sua fala no prazo de
1 rninuto.
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o Deputado Raul Lima Neto - Eu encerro dizendo a seguinte: ha
suspeicão, inclusive, de que o Governador tenha vetado por uma questào de
"marketing", para jogar a culpa nos Deputados, mas esta Casa dá urna
resposta, e V. Exa. confirma essa resposta. Está mantido o veto.

o Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, gostaria de lembrar a V. Exa.
que o nosso Regirnento é claro quando determina que "sobre uma mesma
questão de ordem, o Deputado falará uma vez"; mas estou observando que
existe Deputado que está falando duas, trés vezes sobre a mesmo assunto.
V. Exa., então, deveria indeferir essa segunda palavra a respeito do rnesmo
assunto, baseado no Regirnento.

Em relação ao resutado da votação, realmente houve uma confusão,
porque V. Exa., ao proclamar a resultado, deu como rejeitado a veto, quando,
na realidade, foram apenas 34 votos "nâo", e o veto, então, foi mantido. A
permanecer essa proclamação, repetindo a fita, vai-se constatar que o veto
foi rejeitado, quando, na verdade, foi mantido. E, realmente, alguns
Deputados näo puderam votar. Pelo menos urn Deputado procurou-me, e eu
me permito dizer - ele näo pediu segredo - que é o Deputado Dimas
Rodrigues. Ele disse que foi em dois postos e não conseguiu que nenhum
deles recebesse o seu voto. Entâo, está claro que, para que tenharnos urn
resultado, realmente, sem suspeita, seria born que V. Exa. estabelecesse
uma nova votação.

0 Sr. Presidente - A Presidência aproveita a oportunidade para esciarecer
ao Plenário que, para falar sobre esse assunto, não vai conceder a palavra a
nenhum Deputado por mais de uma vez.

0 Deputado Dilzon Melo - Nota-se, Sr. Presidente, que a confusão instalou-
se neste Plenário por falta de esclarecimento sobre a votação, pelo anUncio
ate da prOpria votação, por falta de votaçâo de alguns Deputados e, mais
ainda, principalmente, pelas questOes de ordem levantadas. Como o Plenário
é soberano e democrático, democrático também seria que V. Exa. colocasse
em votação se deve ou não ser renovada a votação, a que resolveria a
questâo de uma vez por todas, já que a confusäo se instalou. Entâo,
democraticarnente, vamos decidir em Plenário se deve ou nâo ser renovada a
votaçâo, ao fim da qual V. Exa. anunciará definitivarnente a resultado.
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - E so 1 minuto, Sr. Presidente.

Primeiro, para dizer que foi feita uma chamada e havia 47 presentes, a que
significa que todos mais urn, que chegou posteriormente, votaram. E é de
praxe, nesta Casa, consolidada a vatacão, não esperar que outros cheguern
para se fazer a votaçâo. Qualquer atitude desta Presidência para mudar essa
votação fere frontalmente a moral, a ética e a decaro desta Casa. Espero que
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o Presidente tome uma decisâo definitiva em favor do povo mineiro e da
moralidade desta Casa.

O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Dilzon Melo, em
que solicita seja submetida ao Plenário a decisão sobre a renovação da
votação do veto. Solicito aos Deputados que ocupem Os seus lugares. Os
Deputados que o aprovam perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Renovaçao da votação do Veto Parcial a Proposta de Emenda a
Constituicâo no 13.758. Para que não haja düvida, a Presidência vai
esclarecer o processo de votaçâo. A Presidência vai submeter a matéria a
votacäo pelo processo secreto, de conformidade corn o art. 255, c/c o art.
261, X, do Regimento lnterno. Os Deputados que desejarem manter o veto
deverão registrar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão registrar "não".
A Presidência vai dar inicio ao processo e, para tanto, solicita que os
Deputados ocupem os seus lugares. Em votaçäo.

- Procede-se a votaçao secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 15 Deputados; votaram "näo" 11

Deputados; houve 2 votos "em branco"; no total, 28 Deputados; corn o
Presidente, 29 Deputados. Não ha "quorum" para a votação. A Presidência a
torna sern efeito.

Questães de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome da

democracia, da ética e da seriedade, preciso levantar essa questao. Tivemos,
na votação anterior, 34 Deputados, que votaram pela derrubada do veto.
Qualquer que fosse a decisâo tomada, claro que a maioria seria 34
Deputados. Dessa forma, essa consulta ao Plenário já tinha urn resultado.
Todos que votaram pela derrubada do veto votariarn a favor. Então, é uma
questao que precisa ser levantada em nome da democracia e da seriedade,
porque, se esse resultado ja estava definido, fazer uma consulta seria apenas
verificar o óbvio.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero, inicialmente, aproveitar esta
oportunidade Impar de poder manifestar Os meus parabéns ao Presidente ea
Assenibléia Legislativa pela inauguraçâo, hoje, do Espaço de Comunicação
da Assembléia Legislativa, que será de grande valia.

Lamentavelmente, na condicao de parlamentar, de LIder da Minoria, não
tive a oportunidade de Ihe dar os parabéns por esse excelente trabalho da
Assembléia, principalmente dos jornalistas, daqueles que trabalham no setor
de Comunicação. Realmente, a Assembléia Legislativa está construindo a
possibilidade de revelarmos para o Estado de Minas Gerais o que se faz aqui
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dentro.
Hoje, mais uma vez, a Assembléia Legislativa teve a oportunidade de dar

urn péssirno exemplo daquilo que não se deve fazer. Prirneiro, a repetição de
urna votacão que ja estava consolidada; segundo, o encaminhamento por V.
Exa. da votação cujo resultado já estava definido, de acordo corn o que fol
falado pelo Deputado Miguel Martini. Isso não é atitude dernocrática. Não o
escothi Presidente desta Assembléia nessa logica. V. Exa. sabe do respeito
que a Bancada do PT tern por sua pessoa e por esta Casa.

Na realidade, a atitude foi para reafirmar a vontade de urna maioria. Não foi
aquela capaz de sustentar os seus interesses pessoals, mas os de urna
rnaioria, fazendo a reproduçäo do que vimos aqui para negar a votação desse
projeto e prorrogá-la para o més que vern, garantindo, assim, a votacão e a
maioria dos 39 votos, garantindo os interesses pessoais ou de grupo. Nào é
para isso que fomos eleitos. Não é essa a logica da Assernbléia Legislativa.
Tenho combatido o born cornbate no sentido de valorizar esta Assembléia, de
elevá-la ao nivel que o povo mineiro merece.

Ontem, lamentavelmente, demos urn péssimo exemplo. Hoje, corn a
concordância do Presidente desta Assembléia, tivemos a oportunidade de dar
mais urn mau exemplo e fazer corn que a votação - que deveria ter sido
legitimada, garantida, porque 48 Deputados votaram o projeto pela
manutenção do veto do Governador - fosse renovada. Lamentavelmente,
depois de anunciado o resultado, que nunca aconteceu em outros rnomentos,
foi colocado aqul para se definir o que todos nós já sabIamos: esse graride
espetáculo no fim de urn processo !egislativo.

Sr. Presidente, felizrnente, a Assembléia Legislativa ampliou o espaço de
comunicaçãO para revelar o que ela é. È preciso que esta Assembléia seja
conhecida por todos os mineiros para que possa ser renovada no que tern de
pior e para que possa ser construlda na lôgica da defesa da dernocracia, da
moral, da ética, na defesa, realmente, do compromisso corn a transparéncia e
corn o respeito aos votos que são dados aqui.

0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Adelmo
Carneiro Leão que ouviu os diversos Deputados. Realmente, na grande
maioria, a Presidéncia percebeu düvida corn relacão a votação: alguns
disseram que não tiveram condiçOes de votar - não sei se e verdade -; outros
disserarn que anunciei prirneiro a rejeição do veto e, a seguir, a aprovacão do
veto. Corn isso, a Presidência decidiu ouvir o Plenário sobre qual seria a
decisão a ser tomada. E o Plenário decidiu pela renovação da votação.

0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, corn relacão a essa Ultima
votação que tivemos, acredito que foi uma salda para uma justificativa que
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jamais será aceita pela sociedade e pela histôria. E fato que o
pronunciamento de V. Exa. é importante, mas irreevante, porque V. Exa. é
urn homem preso ao Regirnento Interno e nao pode, de maneira nenhuma,
dirigir este Plenário, tern que presidi-lo. E, segundo o Regirnento Interno, para
se derrubar urn veto, são necessários 39 votos contra o veto. Se foi
alcançado o "quorum" de 39 Deputados, o veto é considerado. Caso
contrário, ele é mantido. Sempre foi assim corn vetos do Governador em
projetos deste Deputado. Hoje foi terrIvel. Al, o Plenãrio deixa de existir. 0
Poder Legislativo deixa de existir. Mas isto é born porque nós poderemos
refletir e mudar. Não me envergonho de mudar porque não me envergonho
de pensar, pois, se continuarmos assim, esta Casa deixará de existir. Não
temos urn Deputado, nem dois, nem trés; nós temos 77 Deputados. E quem
decide, aqui, é a rnaioria. 0 Plenário é soberano e, por maioria, decidiu, tendo
rnais de 40 Deputados pela manutençao do veto, não importa o que V. Exa.
interpretou, porque a votação foi clara, e o Regirnento Interno é claro. NOs
tivemos quarenta e tantos Deputados votando, sendo que apenas 34 votaram
pela derrubada do veto. Portanto, se nao se alcançou o "quorum" de 39, está
mantido o veto, e qualquer outra decisão poderá ensejar seja impetrado urn
mandado de segurança, porque esta Casa tern que preservar a sua vocação
democrática e a soberania deste Plenário. Do contrário, ela inexiste. E dirigir
urn Plenário é urn dos pecados mais graves da democracia, porque urn
Presidente dirige preso e obediente ao Regirnento Interno e a decisão
soberana e major, que é a do Plenário, que decidiu, segundo o Regimento
Interno e a Constituiçao do Estado, rnanter o veto. Qualquer outra decisão,
evidentemente, poderá ensejar urn mandado de segurança, que
envergonhará, rnais ainda, a todos nós. Basta de ignommnia. Esta Casa tern
uma vocação e, mais do que isso, urn compromisso corn a democracia e corn
o Poder Legislativo. As leis aqui são feitas. Entende-se que a maioria, que
votou o Regimento Interno, que estabeleceu ritos e regras, para que nos
adequássemos a ele, num princIpio dernocrático, de maneira alguma, pode
aceitar qualquer outra decisäo que não seja o respeito a soberana vontade
desta Casa, deste Plenário. A votação por escrutlnio secreto despertou
suspeita contra a instituição, que é séria e tern de estar acima de qualquer
interesse pessoal ou de grupo, porque, do contrário, esta Casa deixa de
existir como Poder Legislativo, como pilar da dernocracia. Nâo estava
entendendo e, de repente, ouco urn orador, ouco outro e you estudar, you
pensar, verificando que se trata de urn absurdo o ocorrido. A Casa votou
soberanamente, e V. Exa. tern que obedecer a decisão soberana do Plenário,
que deliberou pela manutenção do veto. E a minha palavra. Muito obrigado.
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o Deputado Joäo Leite - Sr. Presidente, quero larnentar essa mudança que
ocorreu depois de termos já urn resultado final, urn resultado consagrado pelo
painel eletrônico da Assernbléia Legislativa, corn os votos coincidentes corn a
presenca dos Deputados em Plenàrio.

Sr. Presidente, acostumei-me, durante 20 anos de minha vida, a respeitar o
resultado final das coisas. E irnpossIvel mudar o resultado final. Estou vendo
outra prática, aqui, infelizrnente: urn resultado final ser mudado. Eu estranho a
fato ocorrido. E inaceitável a atitude do Presidente da Assembléia, após já
haver anunciado a rnanutencão do veto. Gostaria de lamentar essa decisão
inaceitável.

Sr. Presidente, já que esse projeto é importante e a Estado aguarda a
decisão da Assembléia Legislativa, solicito que V. Exa. recomponha a
"quorum".

0 Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, uso da palavra,
nesta oportunidade, para curnprimentar V. Exa. pelo espIrito dernocrático corn
que preside esta Assembléia Legislativa.

Vejo, corn as palavras do Deputado João Leite e, principalmente, corn as
palavras do Deputado Raul Lima Neto, que a decisão do Plenário é soberana.
V. Exa., que tern sempre dirigido democraticarnente esta Casa, diante da
celeurna criada por urn "lapsus linguae", por uma proclarnacão diferenciada
do resultado do painel, que ocorreu neste Plenário, e por sugestão do
Deputado Dilzon Melo, entendeu que deveria colocá-la a deliberação do
Plenário. Por isso, gostaria de curnprimentar V. Exa. por reconhecer a
soberania do Plenário.

Quem decidiu por uma nova votação näo foi V. Exa., que preside esta
Casa, foi a Plenário, por votação. Por isso, ratifico a sua posicão dernocrática,
de que a decisão do Plenário é soberana. Foi a decisão do Plenário que näo
agradau a alguns, e não a de V. Exa. Gostaria de curnprimentá-lo por isso.

0 Deputado Agostinho Patrüs - Solicito a suspensão da reuniäo, Sr.
Presidente.

Suspensão da Reunião
0 Sr. Presidente - Atendendo a solicitação do Deputado Agostinho Patrüs, a

Presidência suspende a reunião por 3 rninutos, para que as Lideranças e Os

Deputados possarn buscar urn entendimento. Estão suspensos Os trabalhos.
Reabertura da Reunião

0 Sr. Presidente - Estão reabertos Os trabaihos.
ACORDO DE LIDERANAS

• 0 Sr. Presidente - Vem a Mesa Acordo de LIderes, no qual os Deputados
que representarn a totalidade dos rnernbros do Colégio de LIderes, nos
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termos do § 40 do art. 73 do Regimento Interno, acordam em que a Veto
Parcial a Proposiçäo de Lei n o 13.758 seja retirado da pauta desta reuniâo,
assim corno os demais projetos, salvo o Projeto de Lei n o 1.790/98.

DECISAO DA PRESIDENCIA
0 Sr. Presidente - A Presidência acolhe a Acordo e determine 0 seu

cumprimento.
Sala das Reuniöes, 8 de julho de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.790/98, do Tribunal de

Contas, que dispöe sobre a revisao dos pianos de carreira para as servidores
do Tribunal de Contas e dá outras providéncias. A Comissâo de
Administração PUblica opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 10 turno. Em discussäo, o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 1 turno, a
Projeto de Lei n° 1.790/98 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de
Redacão.

Discussão e Votaçao de Pareceres de Redaçao Final
- 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 1.120/97,
do Deputado Gilmar Machado, que dispôe sobre a renegociação da divida
dos municipios do Estado corn o IPSEMG; 1.790/98, do Tribunal de Contas,
que dispãe sabre a revisão dos pianos de carreira para as servidores do
Tribunal de Contas e dá outras providéncias; e 1.746/98, do Governador do
Estado, que estabelece as diretrizes para as Orçamentos Fiscal e de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o
exercicio de 1999 (- A sancão.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates do
dia 3/8/98, as 20 horas. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 18 DE JULHO DE 1998

coMuNicAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAcOES
- 0 Sr. Presidente despachou, em 17/7/98, as seguintes comunicacãeS:
Do Deputado TarcIsio Henriques, dando cléncia a Casa do falecimento da

Sra. Ondina Lima Campos, ocorrido em 7/7/98, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Schettino, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.
Edelweiss L. de Alvarenga Andrade, ocorrido em 7/7/98, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERQA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 1998

ATAS

ATA DA P REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE SAUDE E DE
DIREITOS HUMANOS

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de dezembro de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Jorge Hannas, Hely Tarquinio , rnembros
da Cornissão de Sáude; e João Leite, Ivair Nogueira , Durval Angelo, João
Batista de Oliveira e Miguel Martini, membros da Comisssão de Direitos
Hurnanos. Está presente, também, o Deputado Marcos Helênio. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os
trabalhos e inforrna que não ha ata a ser lida, por se tratar da prirneira reunião
conjunta destas ComissOes. A seguir, cornunica que a reunião tern por
finalidade ouvir, em audiência ptblica, representantes da FHEMIG, do
SanatOrio Santa Fe, no MunicIpio de Trés CoraçOes, do Sanatôrio São
Francisco de Assis, no MunicIpio de BarnbuI, da Colônia Santa lzabel, no
MunicIpio de Betirn, e do Centro PsIquico Pedagógico - CPP -, no Municipio
de Belo Horizonte, sobre a situaçao em que se encontrarn essas entidades. 0
Presidente convida a compor a Mesa os Srs. Guilherme Goncalves Riccio,
Superintendente-Geral da FHEMIG; Ana Cristina Mageste, Diretora do CPP;
Ramon José de Oliveira, Diretor do Sanatório São Francisco de Assis;
Eduardo Rabelo, Diretor da ColOnia Santa Isabel, Denise Aratjo Oliveira e
Souza, Gerente Adrninistrativa do SanatOrio Santa Fe, representando o Sr.
Nilo Moysés Junior, Diretor daquela entidade; Roberto José Gomes
Alvarenga, medico do CPP; Geraldo Francisco da Silva, representante dos
usuários de servicos de saüde mental; Martha Elisabeth Souza, do Forum
Mineiro de Saüde Mental; Carlos Augusto dos Passos Martins, da Associaçao
dos Trabalhadores dos Hospitais de Minas Gerais; Ester Barbosa da Silva,
Coordenadora do Conselho do Hospital Julia Kubitschek. Registra ainda a
presença dos Srs. Marcelo Savassi, Antonio Moreira Sabino, Selma Vianna
Carnpolina, Hélio Lauar de Barros, Jairo Furtado Toledo, AntOnio Moreira
Sabino, AntOnio Carlos Braga, PorfIrio Andrade e Eucébio Valadâo Cardoso,
funcionários da FHEMIG. A Presidéncia decide que, em primeiro lugar, serão
discutidas as denüncias sobre o Centro Psiquico Pedagógico e, nesta
oportunidade, passa a palavra ao Deputado Durval Angelo, autor do
requerimento que deu origern a esta discussão, para que possa fazer as suas
colocaçOes iniciais. Ato continuo, usam a palavra os Srs. Guilherme Riccio e
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Ana Cristina Mageste, que negam as denüncias de maus-tratos e omissão,
divulgadas pela imprensa recentemente. Tambérn nesta fase usam a palavra
os Srs. Roberto José Gomes Alvarenga e Claudia Duarte Lanna. Abre-se a
fase dos debates corn a participação dos parlamentares e dos Srs. Hello
Lauar de Barros, Preceptor- Chefe da Residência de Psiquiatria do Instituto
Raul Soares; Marta Elisabeth Souza, do Fôrurn Mineiro de Saüde Mental;
Geraldo Francisco da Silva, representante dos usuários de serviços de saüde
mental; Elizabeth Teixeira, Psiquiatra do Centro Psiquico Pedagôgico e rnães
de internos do CPP. Encerrada esta fase da reunião, a Presidéncia passa a
discussão sobre a situacão da Colönia Santa Izabel, do SanatOrio São
Francisco de Assis e do Sanatório Santa Fe. o Presidente, Deputado João
Leite, autor do requerirnento que deu origern a esta reunião, faz suas
colocaçöes sobre o terna a ser tratado e, ern seguida, passa a palavra ao
Deputado Durval Angelo, que exibe video sobre a situação da Colônia Santa
Izabel. Corn a palavra, os Srs. Guilherme Riccio e Eduardo Rabelo prestam
esciarecirnentos sobre as demoliçöes de casas na Colônia Santa lzabel. Na
oportunidade, o Deputado Durval Angelo entrega docurnentos ao
Superintendente-Geral da FHEMIG em que se expöem os problemas da
citada Colônia, bern corno uma carta em que se relatarn as violências sofridas
pela Sra. Sebastiana . Prosseguindo, o Presidente passa a palavra aos Srs.
Ramon José de Oliveira, Diretor do Sanatório São Francisco de Assis, e
Denise Araüjo Oliveira e Souza, Gerente Administrativa do Sanatório Santa
Fe. Abre-se a fase dos debates, na qual usam da palavra os parlarnentares
presentes e os Srs. Terezinha dos Santos, Paulo Luiz Domingues, Maria
Francisco, Luiz Antonio e Claudinei, funcionários da ColOnia Santa lzabel;
MOnica Abreu e Carlos Augusto dos Passos Martins, da ASTHEMG, entre
outros. E necessário registrar que o conteüdo das exposiçOes e dos debates
consta, na integra, nas notas taquigráficas da reunião. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares e
convidados , determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Jorge Hannas - Wilson Pires - João

Leite - João Batista de Oliveira.
ATA DA 11 a  REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAçAO

DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLITICA E SOCIAL -
DOPS

As dez horas e quinze rninutos do dia nove de junho de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Carlos
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Pimenta, Wilson Pires, Ivair Nogueira, Adelmo Carneiro Leão e Antonio
Roberto, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, 0
Presidente, Deputado Carlos Pirnenta, declara abertos as trabalhos e solicita
ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda a leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência esclarece que a finalidade da reunião é apreciar o
relatOrio final da Comissão e passa a palavra ao relator, Deputado Ivair
Nogueira, que procede a leitura do documento. ApOs a leitura, o Presidente
coloca o relatôrio em discussão. Corn a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão sugere mudanças em alguns pontos do relatório. 0 Deputado Carlos
Pimenta também apresenta algumas sugestOes. 0 relator solicita ao
Presidente que suspenda a reunião por mela hora para que possa analisar as
sugestOes apresentadas, e o pedido é deferido pelo Presidente. Reabertos as
trabalhos, corn a presença dos mesmos Deputados citados, o relator informa
que acatou as sugestOes apresentadas e, par isso, procedeu as seguintes
alteraçoes nas conclusOes do seu relatôrio: suprimiu, no terceiro parágrafo da
folha no 68, a expressão "e nem mesmo morais"; suprimiu, no item 6.10, na
página 65, a termo "imediata" e alterou o prazo de 30 para 90 dias;
acrescentou, no item 6.9, na página 64, a expressào "bern como dos
microfilmes lacrados pela Comissâo Parlamentar de lnquérito"; acrescentou a
item 6.9.1, corn a seguinte redação: "0 Arquivo Püblico Mineiro, na forma da
lei, deverá manter, em local diverso, as cOpias dos referidos microfilmes";
suprimiu, no item 6.6, na página 63, a expressão "em tramitaçao nesta Casa
( ... ) ate ( ... ) nas dependências do extinto DOPS"; acrescentou, no item 6.2, na
página 62, apOs o termo "profissionais indicados pelo Poder Executivo", a
expressão "e corn entidades que participararn dos trabaihos, como a Ordem
dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais e grupos de defesa dos
direitos humanos"; acrescentou, na página 68, na 3a linha, após a expressâo
"e a mernória", a expressäo "vem sendo ainda desrespeitado" e suprimiu, no
mesmo parãgrafo, a expressão "e urn dos direitos fundamentals das
modernas sociedades democráticas". Conclulda a leitura das modificaçaes, o
Presidente coloca a relatOrio em votação, que e aprovado por unanimidade. 0
Presidente solicita aos membros presentes que o subscrevam e suspende a
reuniäo por alguns minutos, para a elaboraçao da ata da reuniào. Reabertos
as trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda a
leitura da ata, que, apOs aprovada, e subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia agradece a presença e a
colaboraçao dos parlamentares e encerra Os trabalhos desta Comissao
Parlamentar de lnquerito.
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Sala das ComissOes, 9 de junho de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leäo -

Wilson Pires - AntOnio Roberto.
ATA DA 84a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcAO

FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA
As dez horas do dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecern na Sala das Comissöes os Deputados Sebastiâo Helvécio,
Sebastião Navarro Vieira, Durval Angelo, José Militão e Agostinho Patrus
(substituindo as dois ültimos aos Deputados Kemil Kurnaira e Mauri Torres,
por indicação da Lideranca do PSDB), membros da Comissão supracitada.
Devido a ausência do Presidente, a Vice-Presidente, Deputado Sebastião
Helvécio, declara aberta a reunião e, havendo nUmero regimental, solicita ao
Deputado Agostinho PatrUs que proceda a leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e acusa o recebimento da seguinte correspondéncia: oficios
enviados pelos Srs. Ruy Soares Leal, Superintendente de Negócios da Caixa
EconOmica Federal; Ulysses César de Melo, Subsecretário de Assuntos
Administrativos do Ministério da Cultura; Humberto Ferreira de Carvalho Neto,
Delegado Federal Substituto da Delegacia Federal de Agricultura em Minas
Gerais - DFA-MG -, e René de Oliveira e Souza JUnior, Chefe de Gabinete do
Secretário de Estado da Fazenda. Na fase de distribuicão das matérias, a
Presidente designa o Deputado Sebastião Navarro Vieira para relatar as
Projetos de Lei n°s 1.645/97 no 2 0 turno e 1.701/98 no 1 ° turno; a Deputado
José Militäo para relatar as Projetos de Lei n°s 1.385/97 no 2 0 turno e

1.733/98 no 10 turno; a Deputado Durval Angelo para relatar a Projeto de Lei
n° 1.700/98 no 1 0 turno; a Deputado José Braga para relatar a Projeto de Lei
n° 1.651/98 no 21 turno; a Deputado Mauri Torres para relatar o Projeto de Lei
no 1.746/95 em turno Unico; e avoca a si a relatoria do Prajeto de Lei no
1.214/97 no 1 1 turno. Devido a ausência dos relatores Deputados José Braga,
AntOnio Roberto e Arnaldo Penna, a Presidente redistribui ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira o Projeto de Lei n o 1.632/98; ao Deputado José
Militäo, a Projeto de Lei n° 1.622/98; ao Deputado Durval Angelo, a Projeto de
Lei n° 1.472/97. Passa-se a 21 Fase da Ordem do Dia. Corn a palavra, a
Presidente, relator dos Projetos de Lei n°s 1.427 e 1.479/97 e 1.594/98 emite
parecer, mediante a qual conclui pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.427/97
no 21 turno; quanta ao Projeto de Lei n° 1.479/97, emite parecer mediante a
qual conclui pela aprovacão do projeta, no 1 0 turno, corn as Emendas n°s 1 e

ãa2, da Comissâo de Constituicão e Justiça, e 3, que apresenta, e pela rejeic
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do Substitutivo no 1, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.
Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua vez, sao Os pareceres
aprovados por unanimidade. Quanto ao Projeto de Lei n o 1.594/98, o mesmo
relator emite parecer mediante o qual conclui pela aprovaçâo do projeto corn
a Emenda no 1, da Comisssäo de Meio Arnbiente e Recursos Naturais, e 2,
que apresenta. Na fase de discussâo, o Deputado José Militão solicita vista
da matéria, e o pedido é deferido pelo Presidente. A seguir, o Presidente
informa que, em virtude do pedido de vista feito pelo Deputado Durval Angelo
na reunião anterior, continua em discussão o parecer do Deputado José
Braga sobre o Projeto de Lei n o 1.546/97, que conclui pela aprovação do
projeto na forma do vencido no 10 turno. A seguir, o Presidente procede a
leitura da proposta de emenda apresentada pelo Deputado Gilmar Machado.
Colocado em discussão e votaçâo, e aprovado o parecer, salvo a proposta de
emenda. Ato continuo, é aprovada a proposta de emenda. Em seguida,
procede-se a elaboraçao da nova redaçao, que conclui pela aprovação do
projeto na forma do vencido no 1 0 turno, corn a Emenda no 1. Quanto ao
Projeto de Lei no 1.609/98, na reunião anterior, o relator, Deputado Pericles
Ferreira, emitiu parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na
forma do vencido no 1° turno, e foi concedida vista da matéria ao Deputado
Durval Angelo. Na fase de discussão, foi encarninhada proposta de emenda
pelo Deputado Anderson Adauto. Colocado em discussão e votação o
parecer salvo a proposta de emenda, é aprovado o parecer, corn voto
contrário do Deputado Durval Angelo, e rejeitada a emenda. Após, o
Deputado Sebastião Navarro Vieira emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto. Posto em discussào e votaçâo, é o parecer
rejeitado, e o Presidente designa para novo relator o Deputado José Militão,
que emite parecer mediante o qual conclul pela rejeiçao do projeto. Posto em
discussão e votaçâo, é o parecer aprovado. ApOs, o Deputado Durval Angelo,
relator do Projeto de Lei no 1.472/97, emite parecer mediante o qual conclui
pela rejeição do projeto. Posto em discussâo e votaçao, é o parecer
aprovado. Corn a palavra, o Deputado José Militão, relator do Projeto de Lei
no 1.622/98, ernite parecer mediante o qua[ conclui pela rejeiçao do projeto.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado, corn voto contrário
do Deputado Durval Angelo. Em seguida, o Deputado Durval Angelo, relator
dos Projetos de Lei n o

s 1.667 e 1.673/98, ernite seus pareceres, rnediante Os
quais conclui pela aprovacao do Projeto de Lei no 1.667/98 corn as Emendas
nos 1, da Cornissâo de Constituiçao e Justiça, e 3, da Comissão de Direitos
Humanos; e pela rejeiçâo da Emenda n o 1, da Comissâo de Constituiçao e
Justica. Quanto ao Projeto de Lei no 1.673/98, o mesmo relator conclui pela
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aprovaçâo do projeto corn a Subernenda no 1 a Emenda no 1. Colocados em
discussão e votacäo, cada urn por sua vez, são os pareceres aprovados por
unanimidade. Após, o Deputado José Militão solicita prazo regimental para
ernitir seu parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de
Lei no 1.733/98, e o pedido é deferido pelo Presidente. Passa-se a 3 1 Ease da
Ordem do Dia. 0 Deputado Sebastião Navarro Vieira apresenta requerimento,
em que solicita que os Projetos de Lei n

os 1.790/98, do Tribunal de Contas,
1.793/98, da Procuradoria-Geral de Justiça, e 1.798/98, do Tribunal de
Justiça, sejam apreciados em reunião conjunta corn a Cornissão de
Adrninistracão PUblica. Submetidos a votacão, cada urn por sua vez, são os
requerirnentos aprovados. Curnprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os mernbros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissöes, 23 de junho de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Agostinho PatrUs - Jorge Eduardo de

Oliveira - Bené Guedes - Ronaldo Vasconcellos - Raul Lima Neto.
ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR
DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A INSTALAçAO

DE GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITORIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS E SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES

As dez horas e quinze rninutos do dia vinte e cinco de junho de mu
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Anivaldo Coelho, Wilson Pires, Ambrósio Pinto e Marcos Helênio
(substituindo este ao Deputado Antonio Andrade, por indicacão da Liderança
do Bloco Parlamentar de Oposicao), membros da supracitada Comissão.
Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Anivaldo Coelho,
declara abertos Os trabalhos e solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que
proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência esclarece que a
finalidade da reunião e apreciar o Relatôrio Final da Cornissão, já lido na
reunião anterior, o qual continua em discussão. 0 Presidente comunica que
se encontram ern poder da Mesa trés emendas, do Deputado Raul Lima Neto,
que haviam sido apresentadas oralmente na reunião anterior. Näo havendo
quem queira discutir o Relatôrio, o Presidente encerra a discussão. Neste

C momento, o Deputado Marcos Helênio ausenta-se da reunião, e o "quorum" é
recomposto pelo Deputado José Bonifácio, que substitui o Deputado José
Militão, por indicação da Lideranca do Bloco Social Trabalhista. 0 Presidente
coloca o Relatôrio Final em votação, salvo as ernendas do Deputado Raul
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Lima Neto, a qual e aprovado por unanimidade. 0 Presidente coloca em
votaçao a Emenda n° 1, que, colocada em votação, é aprovada. As emendas
n°s 2 e 3 são declaradas prejudicadas pelo Presidente, uma vez que a
objetivo delas já foi atendido no texto do Relatório Final. 0 Deputado Anivaldo
Coelho faz a leitura do RelatOrio Final já acrescido da Emenda n° 1, que foi
aprovada. A Presidéncia consulta Os membros da Comissâo sabre se a nova
redação do Relatório está de acardo corn a que fai deliberado pela Comissão.
Não havendo quem se oponha, a Presidente declara aprovada a nova
redação do Relatôrio Final. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a participação dos parlamentares, da equipe técnica e da imprensa,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos desta Comissão.

Sala das ComissOes, 25 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente - Wilson Pires - AmbrOsio Pinto - José

Bonifácio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 1998

ATAS

ATA DA 15 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nave horas e trinta minutos do dia trés de junha de mil novecentos e
noventa e oita, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados João
Leite, Ivair Nagueira, Tarcisio Henriques, Durval Angelo e João Batista de
Oliveira, membros da supracitada Comissãa. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reuniäo e solicita ao
Deputado Durval Angelo 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 ouvir as Srs.
Raul Moreira, Chefe de Gabinete da Secretaria da Seguranca PUblica; Jairo
Magalhães, Secretária Adjunto da Justica; Ten.-Cel. Antonio Luiz da Silva,
Chefe da 3a Seção do Estado Major da PolIcia Militar; e as Srs. Cássio de
Souza Salomé, Juiz da Vara de Execucão Criminal; e José Fábio dos Santos
Gonçalves, Diretor do SINDIPCJBLICOS, que irão discutir a Projeto de Lei n°
1.393/97, da CPI do Sistema Penitenciária do Estado de Minas Gerais, que
dispOe sabre a transporte de presa pravisória au condenado. 0 Deputado
João Leite convida as expositores a tomar assento a mesa e registra a
presença do Sr. Marcos Terrinha, Diretar do SINDIPUBLICOS, e do Cel.
Sebastião Carlos Lopes, Superintendente da Organizacão Penitenciária do
Estada de Minas Gerais da Secretaria da Justica. ApOs, pracede a leitura da
seguinte correspondência: abaixa-assinados dos JuIzes de Direito das Varas
Criminais e de ExecuçOes da Comarca de Bela Horizonte, em que sugerem
mudanças ao Prajeta de Lei n° 1.393/97, que dispOe sabre a transporte de
presa pravisória au condenado, e dos candidatos aprovadas no concurso
para ingressa na PolIcia Militar de Minas Gerais, em que salicitam que esta
Carnissãa interceda urgentemente junta ao Governo Estadual e a Poilcia
Militar, para que seus direitas sejam preservadas, ja que a nIvel de
escolaridade exigido na épaca do concurso era a 10 grau, e nãa a 21 grau; urn
exemplar do Boletim do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Juiz de
Fora; e ofIcias do Sr. Jair Games Saares, detenta da Penitenciária Nelson
Hungria, no Municipio de Contagem, em que solicita sua transferéncia para a
cadela de Teófilo OtOni au de Ipava, para que possa ficar mais perto de seus
familiares; da Coordenadoria de Direitas Humanas e Cidadania, em que relata
arbitrariedades acorridas na Penitenciária Nelson Hungria; dos Srs. Valdim
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José Dorningos Oliveira, detento da cadeia püblica de Minas Novas, em que
denuncia violéncia policial contra o detento Edson Alencar de Macedo;
Joaquim Ribeiro Miranda, em que denuncia espancamento de presos na
Delegacia de Furtos e Roubos de Veiculos, localizada na Rua Uberaba, e
solicita sejam tornadas as providéncias cabiveis; Celso de Mello, Presidente
do Supremo Tribunal Federal, em que comunica, em atencao a requerimento
da Comissäo de Direitos Humanos, que o Processo RE1192.690-2, relativo a
M. Martins Engenharia e Comércio Ltda., encontra-se, desde 26/6/95, na
Procuradoria-Geral da Repüblica; Vicente Ventura e outros, advogado e
servidores püblicos, em que solicitam a Casa que interceda junto ao
Governador do Estado para que se conceda anistia a todos os policiais
militares que participararn de passeata e do movimento em prol de melhores
salários, em 24/6/97, na Praça da Liberdade; Heitor Vianna P. FlIho, em que
esclarece, a propósito de noticiário na televisâo, sobre o descumprimento de
lei estadual que assegura transporte intermunicipal gratuito aos maiores de 65
anos, que o art. 230 da Constituição Federal assegura tal direito somente no
caso de transporte urbano. Em seguida, o Presidente designa o Deputado
João Batista de Oliveira para relatar o Projeto de Lei n° 1.442/97. Passa-se ala Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de parecer sobre
proposição sujeita a apreciação do Plenário. Corn a palavra, o Deputado João
Batista de Oliveira emite parecer, no 10 turno, mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n o 1.667/98 com as Emendas n°s 2 e 3 e pela
rejeição da Emenda n° 1. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Passa-se 6 3 1 Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação
de proposiçöes da Comissäo. 0 Presidente lé requerimentos da Deputada
Maria José Haueisen em que solicita seja realizada visita desta Cornissäo ao
Municipio de Maxacalis, para acompanhar, juntamente corn as Comissöes de
Defesa do Consumidor, e do Meio Ambiente e Recursos Naturais e corn a
Minoria, as condiçoes de vida dos Indios Maxacalis, e requerimento do
Deputado Miguel Martini em que solicita seja realizada audléncia püblica
desta Comissão conjuntarnente corn a Comissão de SaUde, com Os
convidados que menciona, para se discutir a extinçâo do Piano Saüde
CASFAM, por decisão do Conselho Administrativo e da Diretoria daquela
entidade. Colocados em votação, cada urn por sua vez, são aprovados Os
requerimentos. Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo apresenta
requerimento em que solicita seja realizada audiência püblica desta Comissão
corn o Secretário da Segurança PUblica, e o Comandante-Geral da PolIcia
Militar, para que prestem informaçöes sobre denUncias a eles anteriormente
encaminhadas. Requer, ainda, sejarn ouvidos os denunciantes mencionados.
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Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Em seguida, a Comissão
delibera que, corn vistas a que se agilize o processo, o requerimento
rnotivado por denUncia seja encaminhado da Consultoria diretamente para o
Plenário para apreciação. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Joäo Batista de Oliveira, autor do requerimento que suscitou esta
reunião, para suas consideraçöes iniclais. A seguir, passa a palavra aos
convidados, que discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se a fase de
debates, corn a participação dos Deputados, dos convidados, do Sr. Marcos
Terrinha, e do Cel. Sebastião Carlos Lopes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes,
convoca os rnembros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 10 de junho de 1998.
João Leite, Presidente - Gilmar Machado - Ivair Nogueira.

AlA DA 740 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGI0NALIzAcA0

As nove horas do dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados José Henrique, José
Militão e José Braga, mernbros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reunião
e, a requerimento do Deputado José Militão, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos mernbros da
Comissão presentes. A seguir informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Esgotada a matéria destinada a P Parte da
reunião, o Presidente passa a la Fase da Ordem do Dia, cornpreeendendo a
discussäo e a votaçao de proposição sujeita a apreciação do Plenário. 0
Deputado José Militão, relator do Projeto de Lei n° 1.608/98, emite parecer,
em 21 turno, pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1 ao
vencido em 10 turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
A seguir, o Presidente passa a 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de matéria de deliberação conclusiva da Cornissão.
Submetido a discussão e votação, é aprovado a Projeto de Lei n° 1.692/98.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presenca dos
parlarnentares, convoca Os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissôes, 25 de junho de 1998.
José Henrique, Presidente - José Militão - José Maria Barros.

ATA DA 16a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
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HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia dez de junho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados João
Leite, Ivair Nogueira e Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado Durval
Angelo, por indicacão da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissâo. Havendo nümero regimental, o Presidente Deputado João Leite,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda a
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita petos
membros presentes. Na fase de distribuicäo de matérias, 0 Presidente
designa o Deputado lvair Nogueira para relatar o Projeto de Lei n o 1.654/98.
Devido a auséncia do Deputado Joào Batista de Oliveira, parlamentar
anteriormente designado para relatar o Requerimento no 2A49/97, o
Presidente redistribui este requerimento ao Deputado Ivair Nogueira. Passa-
se 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacão de proposiçöes
sujeitas a deliberacão conclusiva da Comissão. Corn a palavra, o Deputado
Ivair Nogueira opina pela aprovacão do Requerimento no 2.449/97 corn a
Emenda no 1. Colocado em votação, é aprovado esse requerimento corn a
Emenda no 1. Após, o Presidente submete a votacäo o Requerimento no
2.613/98, que é aprovado. Passa-se A 31 Fase da Ordem do Dia, corn a
discussão e a votaçao de proposicöes da Comissão. Corn a palavra, o
Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento em que solicita seja
enviado mocäo de solidariedade ao Sr. Marco Auréllo Nogueira, Promotor de
Justiça da Comarca de Uberlàndia, tendo em vista as ameacas de morte
sofridas por ele por causa de sua atuacão institucional, e, ainda, seja enviado
oficio ao Secretário de Estado da Seguranca Püblica, Sr. Santos Moreira,
pedindo garantia de vida para o referido promotor. Colocado em votaçâo, é
aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissâo
para a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os

trabaihos.
Sala das Comissöes, 24 de junho de 1998.
João Leite, Presidente - lvair Nogueira - Gilmar Machado - TarcIsio

Henriques.
ATA DA 17a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de junho de mil

novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das Comissöes os
Deputados João Leite, Tarcisio Henriques, Ivair Nogueira e Gilmar Machado
(substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por indicação da Lideranca do
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PT), membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Gilmar Machado que proceda a leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscruta pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente procede a leitura da seguinte correspondência: a enviada pela
fornecedora de alimentacão aos detentos da cadela pUblica de Ouro Preto,
encaminhando, para análise desta Comissão, documentacâo a respeito do
fornecimento de alimentacão aos presos da Comarca de Ouro Preto e demais
regiöes dos inconfidentes; a enviada pelo SINDIPLJBLICOS-MG e pela
ASSEIJ-MG, defendendo a aprovacão do Projeto de Lei n o 1.393/97, que
passa a escolta de preso para a Secretaria de Estado da Justica; a enviada
pelo Sr. João Ferraz Lima Filho, detento na cadeia de Carlos Chagas,
denunciando a Promotora e os Defensores Püblicos da Comarca desse
municIpio, por terem pedido a absolvição de urn traficante; a enviada pela
ASSEIJ-MG, solicitando que esta Comissão apresente e aprecie o Projeto de
Piano de Carreira dos Servidores do Sistema Penitenciário, em anexo, e que
ele seja debatido corn os representantes das Secretarias de Estado de
Recursos Hurnanos e Administracão e da Justica; a enviada pelo Conselho
Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente de Minas Gerais,
encaminhando o relato da adolescente Juliana sobre fato ocorrido em Ouro
Fino; a programacão do ciclo de debates sobre o tema "Seguranca: uma
Questão de Direito e Cidadania"; a enviada pelo Sr. Sebastião Eurico dos
Santos, detento na cadeia de Várzea da Palma, solicitando que esta
Comissäo faca uma visita a penitenciária do referido municIpio, para verificar
as condiçöes desumanas a que os presos são submetidos; a enviada pelo Sr.
Erik Zimerer Reatto, detento na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem,
solicitando sua transferência para a cadeia de Teófilo Otôni, a fim de ficar
mais perto dos familiares; a enviada pelo Sr. Jairo Monteiro da Cunha
Magalhães, Secretário Adjunto de Estado da Justica, comunicando que foi
designado para o preparo de relatórios sobre o Programa Nacional de Direitos
Humanos no Estado, solicitando que a Comissão Ihe forneça informaçöes
sobre o tema e encaminhando, em anexo, o projeto para a elaboração do
referido relatório; a enviada pela ASSEIJ-MG solicitando que a Comissão
intervenha nas perseguicöes sofridas pelos membros dessa Associação
dentro da Secretaria de Estado da Justiça, pelo fato de denunciarem as
mazelas do sistema penitenciário; a enviada pela ASSEIJ-MG e pelo
SINDIPUBLICOS-MG, solicitando que a Comissão leve a debate e apreciacão
o Projeto de Lei Orgânica dos Servidores Penitenciários; a enviada pela
Câmara Municipal de Ipatinga, encaminhando manifesto de apoio do povo de
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Ipatinga, por meio de seus representantes na Câmara Municipal, ao
movimento "Faça Valer Esta Lei"; a enviada pelo Sr. Luis Carlos Santos,
solicitando providéncias acerca da corrupção e extorção praticadas por
policiais da Delegacia Especializada de Orientação ao Menor - DEOM - contra
Os menores detidos e suas famIlias. Na fase de distribuição de matérias, o
Presidente designa o Deputado Tarcisio Henriques para relatar o Projeto de
Lei no 1.556/97. Passa-se a 11 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votaçao de parecer sobre proposição sujeita a apreciação do
Plenário. Corn a palavra, o Deputado TarcIsio Henriques emite parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação, no 21 turno, do Projeto de Lei n°
1.114/97. Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se

2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de proposiçôes
sujeitas a deliberação conclusiva da Comissão. 0 Presidente subrnete a
votação os Requerimentos n°s 2.623 e 2.626/98, que são aprovados. Passa-
se a 31 Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de proposiçöes
da Comissão. Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado apresenta
requerirnento, em que solicita seja realizada por esta Comissão, na cidade de
Uberlândia, audiência püblica destinada a discutir as arneaças de morte
sofridas pelo Dr. Marco Auréllo Nogueira, Promotor de Justiça daquela
Comarca. Colocado em votação, é aprovado o requerirnento. Corn a palavra,
o Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento, em que solicita seja
convidado a participar de reunião desta Comissão o Comandante da 5a

Companhia Independente da PolIcia Militar de Betim, para prestar
esclarecimentos sobre a denüncia de espancamento por parte de policiais da
referida guarnição, ocorrido no dia 30/5/98. Colocado em votaçâo, é aprovado
O requerimento. Curnprida 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
trabaihos.

Sala das Comissôes, l°de juiho de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Tarcisio Henriques - Ivair Nogueira.

ATA DA 18a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de julho de mu
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das CornissOes os
Deputados João Leite, Durval Angelo, Ivair Nogueira e Tarcisio Henriques,
rnembros da supracitada Cornissão. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ivair Nogueira que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que,
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ida 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
passa a leitura da seguinte correspondéncia: do Sr. Laurito Ramos Batista,
detento na cadeia de Pará de Minas, solicitando uma visita da Cornissão ao
referido presidio, para verificar as condiçöes desumanas dos presos au
detidos, e sua transferência para qualquer penitenciária do Estado; abaixo-
assinado de proprietários vItimas de desapropriação desonesta feita pelo
DER - MG e pela Engessolo; do Sr. Ricardo Silveira César, ex-detento da
Penitenciária José Edson Cavaliere, em Juiz de Fora, e presidiário na
Polinter, do Rio de Janeiro, solicitando sua transferéncia para a Delegacia de
Furtos, nesta Capital; do Sr. Wilson Valverde, Presidente do PMDB em
Cataguases e Diretor - Presidente do jornal "Meia Pataca", denunciando que
seu fllho e colegas foram vItimas de arbitrariedade e violência por parte de
policiais da Poilcia Civil de Leopoldina e solicitando sejam tomadas as
devidas providências; abaixo-assinado dos Indios maxakalis, solicitando que
a Comissão faça os fazendeiros desocuparem suas terras nos Municipios de
Santa Helena de Minas e de Bertópolis e que se dê mais assistência a saUde
dos referidos indios. A seguir, o Presidente designa o Deputado Durval
Angelo para relatar o Projeto de Lei n° 1.642/98 e o Deputado lvair Nogueira
para relatar o Projeto de Lei n° 1.768/98, e redistribui a este Ultimo o Projeto
de Lei no 1.442197. Após, este parlamentar apresenta requerimento, em que
solicita a alteracao da ordem do dia, de forma que o Projeto de Lei n°
1.642/98 seja apreciado em ültimo lugar. Colocado em votacão, é aprovado o
requerimento. Passa-se a 1 1 fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a
votação de proposicöes sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votacão, são aprovados, no 20 turno, os pareceres
sobre os Projetos de Lei n°s 1.393/97 na forma do vencido no 10 turno, com
as Emendas n°s 1 a 3; 1.642/98 na forma do vencido no 10 turno (relator:
Deputado Durval Angelo); 1.442197 na forma do vencido no 1 1 turno (relator:
Deputado Ivair Nogueira). Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira emite
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do Substututito n o 2,
apresentado em Plenário, ao Projeto de Lei n° 547/95, no 1 0 turno, corn as
Emendas n°s 1 e 2, ficando prejudicado o Substitutivo n° 1, da Comissão de
Dirietos Humanos, e a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, da Comissão de
Fiscalizaçáo Financeira e Orçamentária. Submetido a discussão e votaçao, é
aprovado o parecer. A seguir, o Deputado Ivair Nogueira procede a leitura do
seu parecer sobre o Projeto de Lei n o 1.654/98, no 10 turno, mediante 0 qual
conclui pela aprovação do projeto na forma proposta. Na fase de discussão, o
Deputado TarcIsio Henriques solicita vista da matéria, o que 6 deferido pelo
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Presidente. Passa-se A 21 Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a
votacão de proposiçöes sujeitas a deliberacao conclusiva da Comissão.
Submetidos a votação, os Requerimentos n°s 2.629, 2.630 e 2.636198 são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos Deputados e os convoca para a próxirna reunião extraordinária,
a realizar-se no dia 217/98, as ii horas, corn a finalidade de se apreciar, no 20
turno, o Projeto de Lei n o 1.613/98, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissöes, 2 de julho de 1998.
Ivair Nogueira, Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo Penna.
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BELO HORZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 1998

ATAS

ATA DA 5 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS

As nove horas e quinze minutos do dia cinco de junho de mil noveceritos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Irani
Barbosa, Ronaldo Vasconcellos e Wanderley Avila, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, tambérn, os Deputados Geraldo Resende, Raul
Lima Neto e José Braga. Havendo nUmero regimental, o Deputado Geraldo
Rezende, na qualidade de Presidente da Assembléia, declara aberta a
reunião e, a requerimento do Deputado Wanderley Avila, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Ato continuo, o Presidente informa que
esta audiência pUblica se destina a comemoracão do Dia Mundial do Meio
Ambiente, oportunidade em que será discutido o seguinte tema: as açöes do
Poder Executivo nos âmbitos federal, estadual e municipal, do Ministérlo
PUblico, do CEEIVASF e das organizacöes não governamentais, em defesa
do rio São Francisco, o Rio da Unidade Nacional. Sobre a mesa, a seguinte
correspondência: ofIcio do Sr. Jáder Pinto de Campos Figueiredo,
Superintendente do IBAMA em Minas Gerais, em que comunica a sua
impossibilidade de comparecer a este evento e deseja êxito para os trabalhos
da Comissão; comunicacão do Presidente da CEMIG, publicada no "Diário do
Legislativo" de 4/6/98; ofIcio do Presidente do CREA-MG, informando que os
Engos. Wilson Roberto Grossi e Maeli Estrela Borges representarão o
Conselho nesta audiência pUblica; ofIcio do Presidente da Sociedade Mineira
dos Engenheiros, publicado no "Diana do Legislativo" de 6/6/98; ofIcio do
Presidente da ABAS, em que agradece a convite para participar desta reunião
e deseja o sucesso dos trabalhos. Dando inicio a P Parte da reunião, o
Presidente convida a compor a Mesa os Srs. Fernando Antonio Rodrigues,
Secretário de Recursos HIdricos do Ministério de Meio Ambiente, Recursos
HIdricos e da Amazônia Legal, e Eparninondas Fulgêncio, Procurador-Geral
de Justiça do Estado. Em seguida, a Presidente discursa sobre as acöes do
Legislativo mineiro em prol do rio São Francisco. 0 Deputado Geraldo
Rezende destaca a irnportância da CIPE-São Francisco, que trouxe aos

Li
 parlamentares a consciência clara da necessidade de uma politica comum

para o rio, calcada nos principios do desenvolvimento sustentável e tendo
como elemento fundamental a adoção da bacia hidrográfica como unidade
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Para o planejamento regional. Segundo o Presidente, o Legislativo mineiro
trabaiha em parceria corn a cornunidade e espera conseguir, a cada dia,
meihores resultados em proj da causa que aqui nos congrega. Logo apôs, a
Presidéncia passa a palavra ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, que, na
qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta reunião, faz suas
consideraçoes iniciais sobre o tema em debate. Prosseguindo, o Deputado
Geraldo Rezende concede a palavra ao Sr. Fernando Antonio Rodrigues, que
discorre sobre a polItica nacional de recursos hidricos, em especial corn
relação a bacia do rio São Francisco. Registra-se a presença do Sr. Jarbas
Soares JUnior, Promotor do Meio Ambiente de Belo Horizonte; do ex-
Deputado Roberto Amaral; dos Srs. Ronaldo Martins, representante do
Presjdente da CEMIG, Carlos Eloy; Ivo das Chagas, professor da
UNIMONTES; Sebastião VirgIllo Figueiredo, Diretor-Geraf do IGAM;
Reginaldo Amaral, Diretor da EPAMIG; Victor Hugo de Paiva, Presidente do
Sindicato dos Trabaihadores da Educaçao; Maeli Estrela Borges,
000rdenadora da Comissão de Meio Ambiente do CREA-MG; Kazurni
Uyernura, Coordenador Técnico do Piano Diretor do rio São Francisco;
Augusto César Scares dos Santos, Coordenador do Piano Diretor do rio São
Francisco, da RURALMINAS • Patricia Helena Gambogi, rnembro da
Comissão de Recursos Hidricos da Sociedade Mineira de Engenheiros - SME
-; Mario Ramos Vilela, Consultor da COBRAPE, José Nelson de Alrneida,
Presidente da Associacao Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -
ABES -; Carlos Augusto de Morals, Diretor de Tecnologia Arnbiental do
CETEC e Rogeric Noce Rocha, Consultor da Secretarja de Meio Ambiente e
Desenvolvirnento Sustentável. 0 Presidente suspende a reunião por dez
minutos e convida Os participantes Para urn "coffee break". Reaberta a
reunião, o Presidente, Deputado Geraldo Resende, passa a coordenaçao dos
trabalhos ac Deputado Irani Barbosa, Presidente efetivo desta Comissão. 0
coordenador convida a compor a Mesa dos trabaihos os Srs. Epaminondas
Fulgencio Neto, Procurador-Geral de Justiça; José Flávio Mayrink Pereira,
Vice-Presidente do CEE1VASF; Maria Dalce Ricas, Superintendente
Executiva da AMDA; Oscar Caetano Neto, Haroldo Lima Bandeira, Lucas
Antonio de Resende e LeOnidas Gregorio de Alrneida, respectivamente,
Prefeitos Municipais de São Francisco, Manga, Lagoa da Prata e Pirapora.
Em seguida, o Deputado Irani Barbosa passa a palavra aos membros da
Mesa, cada urn por sua vez, Para que façam suas exposiçOes sobre temas
especIficos de suas areas. 0 Sr. Geraldo Diniz Souza, Secretário de Serviços
Urbanos e Meio Ambiente do MunicIpio de Pirapora, fala ern norne da
Prefeitura do rnunicIpio. 0 Deputado Irani Barbosa se retira, e o Deputado
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Geraldo Rezende retoma a direção dos trabaihos. A Presidência registra a
presença do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, que passa a fazer parte da Mesa e faz
exposição sobre as acOes do Poder Executivo Estadual em defesa do rio São
Francisco. 0 Sr. Jarbas Soares JUnior é convidado a compor a Mesa dos
trabaihos. Abre-se a fase dos debates, corn a participaçao dos expositores
mencionados, dos parlarnentares e das dernais pessoas presentes, conforme
consta nas notas taquigraficas. Prosseguindo, o Deputado Geraldo Resende
registra a presença dos Srs. Andirana Cardoso Veiga, Consultora do Plano
Diretor do Rio São Francisco; Valdorniro de Souza Fonseca, Consultor do
Projeto São Francisco; Roberto Lopes de Vasconcefos, Engenheiro do IGAM;
Marcelo de Paula e Salles Filho, Consultor do IGAM; Joào Carlos Moreira
Gomes, Assessor Técnico do CREA-MG; Igara de Castro, Consultora; José
Alberto Teixeira, Engenheiro da FEAM; Mario Ramos, Consultor; Ivan
Mariante, Gerente da Ecoplah - Engenharia; Marcos AntOnio Faria, Diretor do
"Geraes - o Seu Jornal"; Sebastião Gonçalves de Oliveira, Chefe da APC da
EPAMIG; Luiz Rocha, Vereador do MunicIpio de São Francisco; Tul!io
Marques Lopes Filho, Vice-Presidente da Associaçao Municipal de
Ecoturisrno; Luciana Gonçalves Paiva, Assessora JurIdica; Marcia
Guirnaraes; Mario Nicodernos; AntOnio Vida! JUnior, Secretário de Turismo de
Januaria; José Tiago Ribeiro Neto, Vereador do Municipio de São Francisco;
Elys Regina Alrneida, Secretária Executiva da Prefeitura de São Francisco;
Sérgio Correa Lima, Vice-Presidente da Sociedade do Verde de Minas
Gerais; Lazaro Pontes Rodrigues, Vice-Presidente da União dos Varejistas de
Minas Gerais; Ronaldo César Alrneida, BiOlogo da AMDA; e Rogerio Noce
Rocha, Consultor da Secretarja de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. 0 Presidente faz suas consideraçaes finais, enfatizando a
importância do terna tratado, e, curnprida a finalidade da reunião, agradece a
presença dos parlarnentares, dos convidados e dos dernais participantes,
convoca os mernbros da Comissão Para a prOxirna reunião ordinaria,
determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 24 dejunho de 1998.
Irani Barbosa, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - AntOnio Genaro.
ATA DA 17a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAQ DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAo SOCIAL
As quinze horas e trinta rninutos do dia nove de junho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecern na Sala das CornissOes os Deputados Olinto
Godinho, Bené Guedes, Wilson TrOpia e Anivaldo Coelho, membros da
Comissão supracitada. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado
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Olinto Godinho, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Anivaldo
Coelho que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e apravada,
e subscrita pelos membros presentes. Não havendo carrespondêncja a ser
lida, o Presidente distribui Os Projetos de Lei no

s 1.739 e 1.750/98 ao
Deputado Anivaldo Coelho, 1.737/98 ao Deputado Bené Guedes e 1.749/98
ao Deputado Wilson TrOpia. Prasseguindo, a Presidente passa a discussâo e
a votaçâo de praposicôes da Comissão. 0 Deputado Anivaldo Coelho
apresenta dais requerimentos: no primeiro, de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, solicita-se seja realizada audiência pUblica corn a Sr. James
Ladeia, Secretárjo de Estado do Trabaiho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente; e corn as Sras. Vera Maria Neves Victer, Secretária
Municipal de Desenvolvimento Social de Bela Horizonte, e Maria Cristina
Ferreira Alves, representante do Movirnento de Luta Pro-Creche, para debater
o financiarnento de creches comunitárias; no segundo, de autoria do
Deputado Ivo José, salicita-se seja realizada teleconferêncja sabre a poiltica
habitacional em Minas Gerais, dando seqüência ao debate realizado pela
Camissão em 26/5/98, coma forma de proparcionar ampla participação a
população de Minas Gerais. Submetidos a vataçâo, cada urn par sua vez, são
esses requerimentos aprovadas. Ata continua, a Presidente passa a
discussão e a votação de praposiçöes que dispensam a apreciaçao do
Plenário. Submetido a discussão e vatação, é aprovado, em 10 turno, a
Projeto de Lei no 765/96. Submetidos a discussão e vatação, são apravados,
em turna Unica, as Projetos de Lei n o

s 1.629/98 (relator: Deputado Carlos
Pimenta); 1.682 e 1.721/98 (relator: Deputado Bené Guedes); 1.683/98
(relator: Deputado Wilson Trópia); 1.720/98 (relator: Deputado Anivalda
Coelho). A presidéncia submete a votação as Requerimentos n o

s 2.601 e
2.602/98, que são apravados. Cumprida a finalidade da reuniãa, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros
da Comissâo para a prOxima reuniáo ardinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das Camissöes, 16 de junho de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Anivaldo Coelho - Mauri Torres - Sebastiãa

Costa.
ATA DA 14a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAçA0,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As nave horas e trinta minutos do dia dez de junho de mil novecentos e

noventa e aito, comparecem na Sala das CamissOes as Deputados José
Maria Barras, Sebastiãa Navarro Vieira e Adelmo Carneiro Leão, membras da
supracitada Comissãa. Havendo nUmera regimental, a Presidente, Deputado
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José Maria Barros, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata, a
requerimeflta do Deputado Sebastiãa Navarro Vieira, considera-a apravada e
solicita aos membras presentes que a subscrevam. Informa, após, que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0 Deputado
Sebastião Navarra Vieira lê a OfIcio n o 94/98, do Sr. CirIaca Serpa de
Menezes, Superintendente Regional da CODEVASF, par meio do qual
encaminha cOpia do convênia firmada entre esse Orgäo e a Faculdade de
Agronamia e Zootecnia de Uberaba. A seguir, a Presidente camunica a
recebimenta e designa relatores para as seguintes matérias: emendas
apresentadas em Plenário ao Projeta de Lei 

no 1.322/97 (Deputado José
Henrique); Prajetas de Lei n

os 1.561/97 (Deputada Sebastiãa Navarro Vieira);
1.708/98 (Deputada José Henrique); 1.736/98 (Deputada Sebastião Navarro
Vieira); 1.738/98 (Deputada Gilmar Machado); 1.748/98 (Deputado Gilmar
Machado) e 1.751/98 (Deputado Marco Regis). Esgotada a matéria destinada
a la Parte da reunião, a Presidente passa a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussãa e votacão de prapasição sujeita a apreciacão do
Plenário. Na auséncia do relator do Prajeta de Lei n o 1.617/98, Deputado José
Henrique, a Presidente redistribui a matéria ao Deputado Sebastião Navarro
Vieira, que emite parecer, em 10 turno, pela rejeicão do prajeta. Submetido a
discussão e a vataçãa, e aprovada a parecer. A seguir, a Deputado Sebastião
Navarro Vieira, relator do Projeta de Lei 

no 1.707/98, emite parecer, em 10

turna, pela apravação da matéria. Submetido a discussão e votacão, é
aprovado a parecer. A seguir, a Presidente passa a Fase da Ordem do Dia,
campreendendo a discussãa e a vatação de matéria de deliberacão
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votacão, são aprovados,
em turno ünica, as Prajetos de Lei n

os 1.713, 1.725 e 1.730/98. 0 Presidente,
a seguir, submete a votaçaa, e são aprovadas, nos termos do parágrafo Unico
do art. 103 do Regimento Interna, as Requerimentas n

o
s 2.610 a 2.612/98. 0

Presidente passa A 3 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a vataçao de proposiçOes da Comissãa. Submetido vatacão, é aprovado
requerimenta do Deputado Durval Angela, em que solicita seja apurada
denUncia da Profa. Aneli Pinheiro Lima contra a Sra. Celeste Aparecida Sales
Cardoso, Diretora da Escola Estadual Afonsa Pena, segundo a documenta
que encaminha, protocolado junta a Secretaria da Educacão. Durante a
encaminhamenta de votação, a Deputada Adelma Carneira Leão propöe que
a Comissão oficie ao Secretário da Educaçao a fim de obter infarmaçães
sabre a apuraçãa da denUncia junta ao Orgãa competente, sugestãa que é
acatada pelas demais membras. E também aprovado requerimento do
Deputada Gilmar Machado, em que pede seja solicitado ao Presidente da
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Assembléia uma teleconferéncia corn autoridades da area de educaçäo e
representantes da sociedade civil, para se discutir o piano de carreira do
magistério. A seguir, o Presidente submete a discussão e votação Os
Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n os 1.646 e 1.647/98, que
são aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a finalidade da reuniäo, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Cornissöes, 17 de junho de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Sebastião Navarro Vieira -

Marco Regis.
ATA DA 97a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAAO

PUBLICA
As dez horas e dez minutos do dia vinte e quatro de junho de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados LeonIdio Bouças, Marcos Helênio, Ibrahim Jacob, Sebastião
Helvécio e Antonio Andrade, membros da Comissão supracitada. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado LeonIdio Bouças, deciara aberta
a reuniâo e, atendendo a requerimento, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria da pauta. 0 Presidente comunica o recebimento das seguintes
proposicOes, bern como os relatores a que estäo sendo distribuidas: para
receber parecer para o 2 0 turno, o Projeto de Lei n o 1.741/98 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); para receber parecer para o 10 turno, o
Projeto de Lei no 1.762/98 (relator: Deputado Leon idio Bouças); para receber
parecer sobre as Emendas n°s 2 a 9, apresentadas em Plenário ao Projeto de
Lei no 1.543/97 (relator: Deputado Ajalmar Silva). Passa-se a ia Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres de
proposiçoes sujeitas a apreciação do Plenário. Apôs discussão e votacão, são
aprovados, em 21 turno, Os pareceres pela aprovacao na forma do vencido
em 1 1 turno dos seguintes Projetos de Lei: 1.544/97 (relator: Deputado
Ajalmar Silva); 1.403/97 (relator: Deputado Marcos Helênio); 1.581/97 (relator:
Deputado LeonIdio Bouças) e 1.741/98, corn a Emenda n o 1, que apresenta,
(relator: Deputado Sebastião Helvécio). Registram-se os votos contrários do
Deputado Marcos Helênio aos pareceres dos Projetos de Lei n°s 1.581/97 e
1.741/98. A seguir, o Presidente, avocando para si a reiatoria dos Projetos de
Lei n

o
s 1.715/98 e 1.762/98, determina a distribuição de avulsos do Parecer

para o 1 1 Turno do Projeto de Lei 
no 

1.715/98, que conclui pela aprovacão da
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matéria na forma do Substitutivo no i, da Cornissão de Constituição e Justica,
e corn as Emendas n°s 1 a 5, que apresenta, e do Projeto de Lei 

no 
1.762/98,

que conclui pela aprovação do projeto corn as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. Passa-se 6 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votacão de proposicOes que dispensam a apreciacäo do
Plenário. Após discussão e votacao, é aprovado o Projeto de Lei no 1.558/97,
do Deputado Wanderley Avila, que recebeu parecer favôravel do Deputado
Ajalmar Silva. ApOs votacäo, é aprovado o Requerimento no 2.614/98, do
Deputado Alberto Pinto Coelho. Passa-se a 3 1 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votacão de proposicOes da Comissão. 0
Deputado Sebastião Helvécio apresenta 3 requerimentos mediante as quais
solicita: no primeiro, reunião conjunta desta Comissão e das Comissöes de
Fiscalizacão Financeira e Orçamentária e de Educacão, Cultura, Ciência e
Tecnologia para apreciar as pareceres para o 1 0 turno do Projeto de Lei no
1.570197: no segundo, reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de
Fiscaiizacão Financeira e Orçamentária para apreciar Os pareceres para 0 1
turno do Projeto de Lei no 1.790/98: e, no terceiro, reunião conjunta desta
Comissão e da Comissão de Direitos Humanos, para apreciar os pareceres
para a 20 turno do Projeto de Lei no 1.642/98. Colocados em votacão, cada
urn por sua vez, são aprovados os requerirnentos. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presenca dos parlamentares, convoca as
membros da Comissão para as próximas reuniOes extraordinárias de logo
mais, as 16 horas, conforme edital já publicado, e as 16h3Omin, corn a
finalidade de se apreciarem os pareceres para o 1 0 turno dos Projetos de Lei
n

os 1.715 e 1.762/98, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.
Sala das CornissOes, 24 de junho de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Marcos Helênio - Ibrahim Jacob - João

Batista de Oliveira - AntOnio Julio.
ATA DA 94a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de junho de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes Os

Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Nascirnento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos membros da Cornissão
presentes. A Presidência avoca a si a relatoria do Parecer para o 1 0 Turno do
Projeto de Lei no 1.727/98. Nesse interim, Os Deputados João Leite e
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AmbrOsia Pinto protestam novamente contra os critérios para designacao de
relator. 0 Presidente informa que a distribuiçäo de matéria é feita pela
Presidéncia, nos termos do art. 121 do Regirnento Interno, e que a reunião se
destina a apreciar o Requerirnento n° 2.627/98 e a ouvir Os representantes do
BEMGE, do Banco do Brasil S.A. e da Receita Federal, os quais prestaräo
esciarecimentos sobre a restituição do Imposto de Renda. Passa-se a
discussão e a votação de proposiçöes que dispensam a apreciaçao do
Plenário. 0 Presidente submete a votação o Requerimento n o 2.627/98, a
qual é aprovado. Esgotada a matéria destinada A l a Parte da reuniâo, a
Presidência passa A 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposiçOes da Comissão. 0 Deputado Joâo Leite apresenta
requerimento em que solicita seja ouvido na reunião a Sr. Antonio Francisco
de Lima Neto, Superintendente Adjunto Estadual do Banco do Brasil S.A.,
para discutir o assunto em tela. Submetido a votacao, é o requerimento
aprovado. A seguir, o Presidente tece consideraçOes relativas a realizaçao da
reuniäo e informa que serâo ouvidos na reunião as Srs. Cristiane Magalhaes
Teixeira Brant, Superintendente de Tarifas, Serviços e Canais, representante
do Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Presidente do BEMGE; Maria
Cristina Roza da Costa e Monica Alves Mourão, Superintendente e Chefe de
Arrecadacao, respectivamente, representantes do Sr. Geraldo Magela Pinto
Garcia, Superintendente da Receita Federal de Minas Gerais; e Antonio
Francisco de Lima Neto, Superintendente Adjunto Estadual do Banco do
Brasil S.A. A Presidéncia registra a presença dos Srs. Mirtes Maria Gualberto
Cintra e Rogérlo Oliveira da Silva, Assistente TecnolOgico do BEMGE e
Gerente da Agencia Santo Agostinho do Banco do Brasil S.A.,
respectivamente. Ato continua, passa a pa!avra aos canvidados para fazerem
as suas exposicOes e responderern as perguntas formuladas pelos
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. A Sra. Cristiane Brant,
representante do BEMGE, informa que o problema de desvio de restituicao do
Imposto de Renda ocorreu devido ao acümulo de restituicOes dos
contribuintes, não correntistas dos Bancos oficiais, ou seja, BEMGE, Banco
do Brasil S.A. e Caixa EconOmica Federal. A Sra. Maria Cristina da Costa,
representante da Receita Federal, afirma que as transtornos corn as
restituicoes de Imposto de Renda ocorreram devido ao preenchimento
incompleto do respectiva formulário, que deve conter a digito da agència de
entrega das restituiçOes. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos convidados e dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a prOxima reuniäo extraordinária, destinada a
apreciacão dos pareceres dos Projetos de Lei n°s 1.613/98, no 2 0 turno, e
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1.727/98, no 1 0 turno, determina a Iavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 10 de julho de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antonio Andrade - Joâo Leite.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 25 DEJULHO DE 1998

COMUMCAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 24/7/98, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Mauri Torres, dando ciência do falecimento do Sr. José

Moreira dos Santos, ocorrido em 20/7/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência do falecimento da Sra. Maria

Nazaré Caldeira, ocorrido em 22/7/98. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado José Militão, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Mauro Granzinolli, ocorrido em 19/7/98, em Santana do Deserto. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Cláudio Manoel Delgado de Souza, ocorrido em 21/7/98, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Schettino, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
José Francisco Bias Fortes Abreu, ocorrido em 27/6/98, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 1998

ATA

ATA DA 1  REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DIREITOS
HUMANOS E DE POLITICA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de abril de mil novecentos
e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Joâo
Leite, Durval Angelo e João Batista de Oliveira, membros da Comissão de
Direitos Humanos; Paulo Piau, Maria José Haueisen, Antonio Roberto e Joâo
Leite (substituindo os dois ültimos aos Deputados AntOnio Andrade e Ailton
Vilela, por indicação das Lideranças do PMDB e do PSDB, respectivamente),
membros da Comissâo de Politica Agropecuária e Agroindustrial. Havendo
nümero regimental e estando presentes também os Deputados Geraldo
Nascimento, Adelmo Carneiro Leão e Ivo José, o Presidente da Comissão de
Poiltica Agropecuária e Agroindustrial, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reuniâo e informa nao haver ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
conjunta dessas ComissOes. A seguir, informa que a reunião se destina a
discutir a reforma agrária em Minas Gerais e, de modo especial, na região do
Triángulo. A Presidência registra as presencas dos Srs. João Batista
Rezende, Coordenador Técnico da Comissão Operacional da Reforma
Agrária - CORA - e representante do Superintendente Regional do INCRA;
James Eustáquio Barbosa Ladeia, Secretário da CORA; Sebastião Ferreira
Brito, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iturama; João
Batista da Fonseca, Coordenador Nacional do Movimento de Libertacao dos
Sem Terra - MLST -; Enio Bohnenberger, Coordenador Nacional do
Movimento dos Sem Terra - MST -; Frei Rodrigo de Castro, Coordenador da
Associaçâo Pastoral Rural - APR -; Tereza dos Santos Silva, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araxá; e Maria Antônia Costa
Nogueira, Diretora de Politica da Reforma Agraria, da FETAEMG, a quern
convida para tomarem assento a mesa. 0 Presidente registra ainda a
presença dos Srs. Juarez Teixeira, representante do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de BocaiUva; José de Oliveira, do Assentamento do
Pontal dos Arantes, e Wagna Maria de Almeida Magalhães, da Fazenda
Capone, no MunicIpio de Joaguim FelIcio. A seguir, o Deputado Paulo Piau
passa a Presidência ao Deputado João Leite e se ausenta. 0 Deputado
Geraldo Nascimento substitui a Deputada Maria José Haueisen na Comissão
de Poiltica Agropecuária e Agroindustrial, por indicaçäo da Liderança do PT, e
apresenta requerimento mediante o qual solicita seja convidado o Padre
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Abdala Jorge, da Paroquia São José, em Acesita, MunicIpio de Timóteo, para
tomar parte nos trabalhos desta reunião. Submetido a votaçao, é aprovado o
requerimento. Logo após, os Deputados João Leite e Adelmo Carneiro Leão,
autores dos requerimentos que deram origem a reunião, cada urn por sua
vez, tecem cornentários iniciais acerca do assunto. Em seguida, convidados e
Deputados debatem amplamente a questão. Encerrada esta fase, a
Presidência procede a leitura de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
em que pede seja solicitado ao Superintendente Regional do INCRA o envio
de uma comissão de representantes do órgão as localidades de Matias
Cardoso e Varzelãndia, para verificar "in loco" os problemas agrários que
ocorrem na região. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. 0
Deputado Durval Angelo apresenta requerimento solicitando seja enviado
ofIcio ao Comandante-Geral da PMMG, pedindo informaçoes sobre que
providências estão sendo tomadas em relaçao as denüncias de envolvimento
de membros da corporação corn trabalhadores rurais em luta pela terra no
Triângulo; e o Deputado Antonio Roberto apresenta requerimento em que
pede sejam convidadas as autoridades que menciona para prestarern
esciarecimentos sobre os fatos ocorridos na Fazenda Nossa Senhora das
Graças, no MunicIpio de Santa Vitôria, envolvendo policiais militares e
trabaihadores rurais. Subrnetidos a votação, cada urn por sua vez, são os
requerimentos aprovados. 0 Deputado João Leite passa a Presidência ao
Deputado Durval Angelo e apresenta requerimento solicitando sejam
convidados o Diretor-Geral do IMA e o Procurador Regional do INCRA para
prestarem esciarecimentos, na Comissäo de Direitos Humanos, sobre
diferenças observadas em docurnentos de controle sanitário fornecidos ao
INCRA pela Delegacia Regional do IMA, em PatrocInio, escritório de
Coromandel, relativos a Fazenda Cedro, para efeito de classificaçao do
imOvel para fins de reforma agrária. Na mesma proposição, o Deputado
solicita ainda que o Diretor-Geral do IMA apresente cOpia das notas fiscais
das vacinas adquiridas pelo proprietário da Fazenda Cedro no ano agrIcola
de junho de 1996 a junho de 1997. Submetido a votação, é aprovado 0
requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado João Leite informa
que os assuntos ventilados na reunião se encontram registrados em notas
taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
Paulo Piau, Presidente - João Leite - Marcos Helênio - Adelmo Carneiro

Leão - AntOnio Roberto.
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