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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 413a REUNIAO ORDINARIA, EM 29/10/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramatho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Oficio n o 11/98 (encaminhando a Projeto de Lei no
1.951/98), do Procurador-Gera! de Justica do Estado - OfIcios - 2 1 Fase
(Grande Expediente): Apresentacão de Proposicöes: Projeto de Lei n°
1.952/98 - Requerimentos n°s 2.701 a 2.707/98 - Requerimento da Deputada
Maria José Haueisen - Comunicacöes: Comunicaçöes da Comssào de
PolItica Agropecuária e do Deputado Bilac Pinto (9) - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Ivo José, Maria José Haueisen, Raul Lima Neto e
João Leite - Questöes de ordem; chamada para recomposicãO de 'quorum";
existéncia de nt:imero regimental para o prosseguimento dos trabalhos -
Parte (Ordem do Dia): i a Fase: Abertura de Inscriçöes - Leitura de
Comunicaçoes - Inexisténcia de nUmero regimental para a votação da matéria
em pauta - Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça sobre os
Projetos de Lei n°s 1.728 e 1.772/98; encerramento da discussão - 2a Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votacào de Proposiçöes:
Prosseguimento da discussâo, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda a
Constituiçao n° 48/97; discurso do Deputado Marcos Helênio; questöes de
ordem; chamada para recomposiçäo de "quorum"; existéncia de nümero
regimental para prosseguimento dos trabalhos; prosseguimento do discurso
do Deputado Marcos Helênio; questão de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; existência de nümero regimental para 0
prosseguimento da r-eunião; discurso do Deputado Marco Regis; questöes de
ordem; prosseguimento do discurso do Deputado Marco Regis; questöes de
ordem; chamada para recomposiçâo de "quorum"; existéncia de nümero
regimental para prosseguimento dos trabaihos; encerramento da discussäo -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramerito - Ordem do Dia.

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

- Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrüs - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antonio -
Ambrósjo Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade -
Antonio Genaro - Antonio JUlio- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené
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EstadO de Minas Gerais e dà outras providências
Art. 1° - 0 Procurador era1 de Justica e os Procura

dores de Justica, Para

efeitO dos artigoS 39, paragtafO 
40, 127, paragrafo 20 , e 128, paragrafO 50,

alinea "C", da ConStituicao Federal, perceberao como subsidlo mensal, valor

equiValente
 a 90,25% (noventa vIrgula vinte e cincO por cento) do teto

estabeleC0 no artigO 37, incisO XI, da ConstitUicão Federal.

Art. 20
 - 0 subsIdio mensal dos demaiS rnembrOs do MiniStério Püblico

obedeCerá aos indices de escalOflamento vertical previstos na lei orgénica do

Ministérlo Püblico.Art. 3° - As revisöes dos subsidiO5 mensais dos membros do MiniStérlo
termoS do adigO 127, paragrafo 2°, da Constituicäo

PUblicO serão feitas nos Federal, observada a iniciatiVa de lei assegurada ao ProcuradorGeral de

Justica.
Art. 40

 - Os proventos dos membroS do Ministério Püblico e as pensãeS
devidas aos seus dependefltes seräO fixadoS de acordo corn o valor do
subsidlo respectivo e serão revistos sempre que se modifiCar o valor devido
aqueles que estejam em atividade, na mesma data e em idêfltlCO percentuat.

Art. 5 0
 - Aos membrOS do Ministério PóbliCO é concedido urn aboflo variáVel,

corn efeitos finanCeiros a partir de 1 0 de janeiro de 1998, corresPonden te a

diferenca entre a remufleracao mensal atual de cada membro do Ministérlo

PUblicO e o valor do respectivo subsidiO.paragrafO nico - 0 abono previsto neste artigO xtingUIN5e a partir do dia
em clue vigorar o subsIdiO de que trata esta lei.

Art. 60
 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publiCacão produZindo

efeitos financeiroS a partir da data em que a let prevista no artigo 48, 
iflCiSO

XV, da Constituicao Federal também o fizer.

Art. 70
 - As despeSas corn a exeCucao desta let correräo por conta das

dotacãeS orcamentarias consignadas ao Ministérto PtjbliCO, que, se

necessário, serão suplemefltadas.
Art. 80 - Revogamse as disposicoes em contrariO.
JustifiCativa A Emenda Constitucion n° 19, em vigor desde junhO de 1998,

: modificoU o regime do seMco pübliCO e dispöe so
	 princiPlOS e normas da

AdminiStracao Püblica, bern como sobre seus servidoreS e age
politicos.

, o artigO 39, paragrafo 
40, da Constituicao Federal pasSOu a

Assim 	 de Poder, os detentore s de
estabeleCer que a remuneracão Para os membros 
mandatO eletivo, os MinistroS de EstadO e os Secretarios EstadUalS 

E

Municipais sera, excluSiVamen te , Por subsidlO fixadO em parcela Unica
vedado o acrésCimo de qualqUer gratiflCaca0 adicioflal, abono, pr, 	

verb

de repreSefltacao ou outra espéCie remUneratoria, obedecidO o dispoS
tO n

Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pirnenta - Durval Angelo - Ermano Batista - Gil
Pereira - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascirnento - Joâo Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidlo Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Petterseri - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rérnolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiäo Costa - Sebastião
Helvéclo - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Toninho Zeitune -
Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Rorneu Queiroz) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de ntirnero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado lvo José, 2 1-Secretário, procede a leitura da ata da reuniao

anterior, que é aprovada sern restriçoes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Paulo Schettino, 1 0-Secret6rio "Ad hoc", lé a seguinte
correspondência:

"OFICIO N O 11/98*
Belo Horizonte, 19 de outubro de 1998.
Senhor Presidente:
Corn elevada honra, encarninho a Vossa Exceléncia o anexo projeto de lei,

que dispöe sobre a fixaçao dos subsidios mensais dos mernbros do Ministério
Püblico e dá outras providéncias, fazendo-o nos termos do artigo 127, § 2 0, da
Constituição Federal e dos artigos 10, IV, da Lei Federal n° 8.625, de 12 de
fevereiro de 1993, e 18, VIII, da Lei Complernentar Estadual n° 34, de 12 de
setembro de 1993.

o Ministério Püblico de Minas Gerais solicita que a mensagem seja
apreciada por essa augusta Assernbléia Legislativa em regime de urgéncia.

Sendo o que se me apresenta, acrescento protestos de real apreço.
Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justica.

PROJETO DE LEI N O 1.951/98
Dispöe sobre o subsIdio mensal dos membros do Ministério Püblico do



artigo 37, incisos X e Xi, da Carta Constitucional 	
4

Por sua vez, o artigo 37, inciso Xi, da Constituiçao Federal estabeieceu que
a remuneraço dos servidores em geral e os subsIdios dos ocupantes de
cargos, funçoes e empregos pUblicos da administracao direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da Uniäo, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municipios dos detentores de mandato eletivo e dos
demais agentes politicos e Os proventos, pensöes ou outra espécieremu peratórja percebidos cumulativamente ou não, incluldas as vantagens
pessoa,s ou de qualquer natureza, nao poderão exceder o subsidio mensal,
em especie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim, a norma do
artigo 37, inciso IX, da Constituicao Federal estabelece o teto para as
remuneracoes e Os subsIdios no 6mbito do serviço püblico.

o artigo 37, inciso X, da Carta Magna, estabelece que Os subsIdios tratados
no artigo 39, parágrafo 4°, serão sempre fixados e aiterados por lei especifica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisâo geral
anual, sempre na mesma data e sem distinçâo de indices.

Impoe, airida, a norma constjtucional em seu artigo 37, inciso XIII, a
vedaçao a todo tipo de vinculaco ou equiparaçao de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de pessoal do serviço püblico.

Atendendo ao comando do artigo 29 e aos principios constitucionais
consagrados na Emenda Constjtucional no 19, o presente projeto de lei
objetiva fixar Os subsidios mensais dos membros do Ministério Püblico de
Minas Gerais.

o artigo 127, parágrafo 2°, da Constituiçao Federal assegura ao Ministério
Püblico, no exercjcjo de sua autonomia administrativa, funcional e financeira,
a iniciativa privativa de lei que trate da eiaboracao de sua polItica
remuneratOrja e dos pianos de carreira. A própria Emenda Constitucional n o19 incluju norma no texto do artigo 127, parágrafo 2 0, para assegurar ao
Minjstério PCjblico, diante de sua autonomia, o estabelecimento da politica
remuneratória de seus membros e de seus servidores.

Por sua vez, o artigo 70 do projeto diz que as despesas correäo por conta
das dotacoes orcarnentarjas consignadas, por lei, ao Ministérlo PUblico, que
sero suplementadas, em razáo de eventual necessjdacje conseqüente da
adaptaco da Iegislacao estadual ao novo comando constitucional

Por firn, fixados os subsidjos revogam-se as disposiçoes legais que
defir,iam as formas de remuneracao dos membros do Ministério Püblico,
ativos e inativos, e de pensöes devidas aos seus dependentes"

- Publicado, vai o projeto as Comjssães de Justiça e de Fiscalizaçao
Finariceira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento

Interno.
* - Publicado de acordo corn a texto original.

OFICIOS
Do Sr. Manoel Geraldo Dayrell, Chefe de Gabinete da CODEVASF,

encaminhando cópia de termo aditivo ao convênio firmado entre a
CODEVASF e o IBAMA. (- A Comissão de FiscaiizacãO Financeira, para os
fins do art. 74 da ConstituicãO Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento interno.)

Do Sr. Fernando Antonio Rodriguez, Secretário de RecursoS HIdricos (5),
encaminhando cópia dos convénioS celebrados pelo Ministério do Melo
Ambiente, dos RecursoS Hidricos e da Amazônia Legal corn a SUDENE e o
Governo do Estado; e corn o IEF e o Governo do Estado; e corn o Governo do
Estado, todos acompanhados dos respectivos pianos de trabalho e da
publicacão no "Diário Oficial da Uniao"; e cOpia dos termos aditivos aos
convênios relacionadoS, celebradoS corn o Governo do Estado. (- A Comissão
de FiscaiizacOO Financeira, para os fins do art. 74 da ConstituicãO Estaduai,
c/co art. 100, inciso XVI, do Regimento interno.)

Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, encarninhando
relaçäo de processos rurais a serem titulados administratiVarneflte por essa
Fundação, de acordo corn a Emenda a ConstituicOo no 34, de 8/7/98. (- A
ComissOo de PolItica Agropecuaria.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF, (6),
dando ciência da iiberacOo de recursos financeiros destinados ao Estado e a
COPASA-MG. (- A Comissào de Fiscalizacão Financeira, para os fins do art.
74 da Constituicäo Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento interno.)

Do Sr. Humberto Ferreira de Carvalho Neto, Delegado Federal Substituto
da Delegacia Federal de Agricultura em Minas Gerais (3), enviando cOpias de
extratos dos termos aditivos a convênios firrnados entre a Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e a Associacäo dos Criadores de Gado
Holandés de Minas Gerais, e entre esse Ministério e a Colégio Brasileiro de
Reproducäo Animal, publicados no "Diana Oficial da UniOo" de 8110 e 23/9/98,
em cumprimento ao disposto no art. 116, § 6 0 , da Lei Federal n o 8.666, de

1993, e nas Portarias n
os 99, de 1994, e 607, de 1996. (- A Comissao de

PolItica Agropecuária.)
Do Sr. Frederico Carlos Carvalho Soares, Coordenador Regional da

Fundação Nacional de SaOde do Ministénia da SaOde, encaminhando cOpia
do convênio e do terrno aditivo celebrados entre essa Fundaçâo e a
Secretaria da SaOde. (- A Comissão de FiscaiizacOa Financeira, para as fins
do art. 74 da ConstituicOo Estaduai, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
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Interno.)
Do Sr. Mario Jorge de Carvaiho Lima, Secretário Executjvo da Comissâo

Gestora do Programa Emergencial de Frentes Produtivas do Ministério do
Planejamento e Orçamento, encaminhando cópia do COnvêfliO firmado entre a
SUDENE e o Governo do Estado, para implementar o Prograrna Emergencial
de Frentes Produtivas nos meses de setembro e outubro. (- A Comissäo de
Frscalizaçao Financeira, para os fins do art. 74 da Constituicao Estadual, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Dos Srs. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonjal do Governo do
Estado, em nome do Governador do Estado, e Joâo Paulo Pires Vasconcelos
Assessor Especial do Governo para Assuntos Sindicais, agradecendo convite
para a reuniâo especial em homenagem ao Comandante José Afonso
Assumpção, Presidente da Lider Taxi Aéreo.

Da Sra. Patricia Carvaiho Brandão AtaIde Ribeiro, Superintendente de
Planejamento e 000rdenaç5o da Secretaria da SaUde, agradecendo as
sugestöes enviadas pela Casa referentes a regionalizacao desse órgao. (- A
Comissão de Saüde.)

Do Sr. Antonio Luiz Musa de Noronha, Diretor Superintendente de
Orcamento da Secretaria do Planejamento, encaminhando o "RelatOrjo do
Controle do Limite Orcarnentário". (- A Comissão de Fiscalizacao Financeira)

Do Cel.-QOR Sebastiâo Lucas Filho, Secretário Executjvo da Associacão
dos Municipios da Microrregiao do Vale do Rio Grande - AMVALE -,
encaminhando o relatOrio de atividades da AMVALE relativo a agosto de
1998. (- A Comissäo de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas, encaminhando o "TermOmetro de Vendas" do més de agosto. (- AComissão de Defesa do Consumidor.)

Da Sra. Maria lrarnaia Oliveira Cunha, funcionárja ptblica da Prefejtura
Municipal de Ouro Branco, encaminhando cOpia de oficio enviado ao
Cornandarite da 65a Cia. da PMMG, em que solicita sejam tomadas
providéncias em relação ao fato de seu cargo ter sido posto em
disponibilidade pelo Prefeito daquela cidade em função de denUncias mal-
apuradas contra ela. (- A Comissão de Direitos Hurnanos.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposicoes

o Sr. Presidente (Francisco Ramalho) - A Mesa passa a receber
proposiçoes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposicoes

PROJ ETO DE LEI N o 1.952/98
Declara de utilidade püblica a Fundacão de Ensino Técnico e Pesquisa de

lnforrnática de Uberaba, corn sede no Municiplo de Uberaba.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundação de Ensino Técnico e

Pesquisa de lnforrnática de Uberaba, corn sede no Municipio de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Paulo Piau
Justificacão: A Fundacão de Ensino Técnico e Pesquisa de lnformática de

Uberaba, corn sede na cidade de Uberaba, na Rua Governador Valadares,
43, fol instituIda no dia 25/10/93, tendo sido registrada no CartOrio de Registro
Civil das Pessoas Jurldicas da Cornarca de Uberaba, corn o n° 33.500 do
protocolo A2, pág. 070, registrado no livro A de pessoas jurIdicas, sob o n° de
ordern 929, datado de 27/5/94, juntarnente corn o despacho do Promotor
Curador das FundaçOes da Comarca de Uberaba, datado de 19/5/94.

A referida Fundacão foi instituIda corn o principal objetivo de atender as
pessoas carentes de Uberaba e região.

De acordo corn o estatuto da entidade, sua area de atuação não será
restrita apenas ao ensino de inforrnática. Procurará atender tarnbérn a outros
setores ligados a educação, ate mesmo corn a encarnpacão de cursos de
ensino fundamental, rnédio e superior.

Para atendimento dessas finalidades, foi firmado convênio de mUtua
cooperacão corn o Colégio São Judas Tadeu, para realização de trabaihos
em setores do Colégio, coma a secretaria; a controle de entrada de alunos
por melo de catracas eletrOnicas; folha de pagarnento, etc.; cursos para
alunos desde a Pré-Escolar I ate a 81 série do ensino fundamental; cursos
para pals de alunos e suporte técnico para a Curso Especial de
Aproveitamento de Estudos de Contabilidade, enfatizando as disciplinas de
Contabilidade e Custos, Processarnento de Dados e Organizacão e Técnicas
Cornercials.

Em 27/6/96, foi feito convênio corn a Prefeitura Municipal de Uberaba para
dar atendimento gratuito a 112 alunos indicados pela adrninistracãO pãblica.
Em 1997, foram atendidos cerca de 200 alunos, também indicados pela
Prefeitura, sendo novarnente beneficiados as alunos do PROBEM. No inlcio
de 1998, além dos alunos do PROBEM, a Fundação passou a atender
também as pais dos alunos, propiciando, assim, meihor condição de trabaiho
futuro para as pals.



rA-7
8Para dar COfl tlfluidade ao atendimento as pessoas de menor ganho salarial,

oferecendo sempre cursos gratuitos, faz-se necessário que a Fundaçäo deEnsino Tecnico e Pesquisa de lnformática de Uberaba seja reconhecido deUtilidade p
blica para que posse buscar junto a entidades püblicas e privadasapoio a rea llzaçao de seus trabalhos SOciais.- Pu

bllcado vai o projeto as Cornissôes de Justice, para exarne prelirninar,
e de Educacao pare deliberaçao
I, do Regme0 Interno 	

, nos termos do a. 188, c/c o a. 103, inciso

REQUER I M ENTOSN O
 2.701/98 da Cornissao de Direitos Hurnanos, solicitando seja formuladoapejo a Prom

otoria da Vara de Execucao Penal, corn vistas a que seja feita a
transferéncia do Sr. Richard Rodrigues do Nascimento da Penitenciária deUnal para urna pen tenciárja prOxirna de Belo HorizonteNo 2.702/98 do Deputedo João Leite, solicitando seja formulado apelo aoSecretário da J ustica e de Direitos Hurnanos, corn vistas a agilizar a análisedo caso refe

rente ao Iivramento condicional do Sr. Edson David, recluso na
Penitenciára José Maria Alkrnin, no MunicIpio de Ribeirão das Neves.No 2.703/98, do Deputado João Leite, solicitando seja formujado apelo aoSecretário da Justiga e de Direitos Hurnanos, corn vistas a que seja feita a
transferéncia do Sr. Waldir Augusto de Lima da Penitenciária FranciscoFloriano de Paula, no Municipjo de GovernadorPenitenciárja de Teófilo Otôni 	 Valadares para a

No 2.704/98, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado apelo aoSecretárjo da Justice e de Direitos Hurnanos, corn vistas a que seja feita atrans
feréncia do Sr. Ruy Lacerda Filho da Penitenciária Francisco Floriano dePaula , no Municipia de Governador Valadares para urna penitenciária de Juizde Fora.

No 2.705/98, do Deputado J00 Leite, Solicitando seja formulado apelo aoSecretárjo da J ustiça e de Direitos Humanos, corn vistas a que seja feita atransferéncia de Valdete Divino Mendes da Luz da Penitencjária FranciscoFloriano de P
aula, no Municiplo de Governador Valadare, para urnapenitenclária da Regiao Metropolitana de Belo Horizonte.No 2.706/98, do Deputado J00 Leite, solicitando seja formulado apelo aoS

ecretário da Justice e de Direitos Humanos corn vistas a que seja feita atransferência de Sebastjão Carlos Tolomeu da Penitenciária FranciscoFloriano de P
aula, no Municiplo de Governador Valadares, para a

Penitepcjárja de Llnhares no MunicIpio de Juiz de Fora. (- Distribuidos aConijssâo de Direitos Humanos)
NO 2.707/98, do Deputedo Marcos Helénjo, solicitando seja consignado nos I
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anais da Case o parecer do Prof. Raul Machado Horta sobre a rnatéria de que
trata a Proposta de Emenda a Constituicão n° 48/97. (- A Mesa da
Assembléia.)

Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando sejam convidadas as
pessoas por ela citadas pare prestar esciarecimentOs na ComissãO de
FiscalizacãO Financeira sobre o irnpacto da Proposta de Emenda a
Constituicão n° 48/97 nas contas püblicas estaduaiS.

Cornunicacöes
- São tambérn encaminhadas a Mesa comunicacöeS da Comissão de

Politica Agropecuaria e do Deputado Bilac Pinto (9).
Oradores Inscritos

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ivo José.
o Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nào posso modificar

o tema deste meu pronunciamento, uma vez que estamos em reuniáo desde
as 9 horas, nurna seqüência natural, corn as prorrogacöes e corn os
encaminhamentoS, as discussães, corn os apartes em torno da Proposta de
Emenda a ConstituicãO n° 48/97, que propOe a cnação do Conselho Estadual
de Contas dos Municipios. Esse assunto deve voltar a tona no momento
oportuno, ja que não foi possIvel urn entendimento entre as LiderancaS no
sentido de retirar de pauta e de tramitacão essa proposta, para discutirmoS os
aspectos anterioreS a criação de cargos e pare discutirmos abertamente o
que representa, neste momento, a sua aprovacãO.

De fato, o nosso entendimentO é que esse projeto deveria ser retirado de
pauta para novas discussöes entre as bancadas, rnas, infelizmente, não foi
possivel, nesses poucos minutos de intervalo, urn entendimentO entre as
LiderancaS que apóiam a proposta e as que, hoje, estão se posicionando
contrariamente a ela.

Fizemos uma análise das informacöeS detalhadas do projeto, para urn
meihor entendirnento, e gostariamoS de citar os principaiS pontos dessa
proposta, para conhecimento da populacão. A opinião pibIica é importante
neste mornento, uma vez que em outra etapa da discussãO tivernos urna
posicão amplamente contrária a opinião püblica corn relação a aprovacãO
dessa proposta.

Como já explicamos, seriam sete Conselheiros, sendo dois escoihidos pelo
GovernadOr e cinco pela Assembléia Legislativa. Os vencimentOS e as
vantagens dos ConseiheiroS do Tribunal de Contas seriarn em torno de
R$6.000,00, equiparados aos de DesembargadOres, e se aposentariarn corn
cinco anos de exercIclo no cargo.

0 Consetho do Tribunal utilizará as dependênciaS fIsicas do Tribunal de

I
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Contas por dez anos e se utilizará dos funcionários da chamada Diretoria
Financera e Orçamentaria dos Municipios - ate que sejam criados e providos,
através de concursos, as cargos necessários.

Em cinco anos as servidores do Tribunal de Contas farão opção irretratável
pelo Orgao a que desejam pertencer. Vemos, corn isso, a estrutura poderosa
dessa criação de cargos de Conselheiro, que resulta noutra criação de
cargos, que não é pequena.

Outro detaihe importante é pegarmos o histórico dessa proposta. Antes
dela, tivemos a Proposta de Emenda a Constituiçao n° 31, que criava o cargo
de Conselheiro Adjunto do Tribunal de Contas. Essa proposta é datada de
27/2/97. Tal proposta procurava fugir a decisão do Supremo Tribunal Federal
de 5/3/97, de que as cargos de Auditor são de recrutamento limitado, ou seja,
providos apenas mediante concurso püblico. Coma o STF entendeu
Incanstitucional a criação do cargo de Canseiheiro Adjunto corn atribuiçoes de
Auditor, representada pela Ação Direta de Incanstitucionalidade n° 184,
arnbas de Mato Grosso, tais decisöes, trazidas a baila, abortaram a Proposta
de Emenda a Constituição n° 31.

Antes das eleiçoes deste ano, a Assembléia tentou aprovar a Proposta de
Emenda a Constituição n° 48, de criação do Conselho de Contas do
MunicIpio. A proposta prevé a criação do Conselho ate 31 de marco do
carrente ano. Entretanto a opiniao pUblica conseguiu segurar a aprovação.
Não podernos deixar de recuperar a memOria daqueles mamentos que
antecediam as eleiçöes e, no intervalo entre a 10 e a 2° turnos, tivemos a
interrupção da discussão e da tramitação dessa proposta, que agora volta.

Entendemos que a mamento não e oportuno e ainda ha questöes a serern
resolvidas, como a da fIscalização das cantas e a da responsabilidade do
Estado neste momento de crise. Por tudo isso, não podernos concordar de
maneira algurna corn a aprovação dessa prapasta.

Urn autro aspecto que gostarlamos de mencionar é a repercussão
financeira. Tenho informaçoes confiáveis que vieram do Tribunal de Contas e
que estão abertas a discussão e a análise das Lideranças desta Casa. (- Lé:)

"São sete conseiheiros corn vencirnento de R$6.000,00. São 14
funcionários por gabinete, corn uma media salarial de R$1.500,00 para cada
servidor. Corn isso, cada gabinete custaria uma media mensal de
R$27.000,00. Os sete gabinetes custariam apraximadamente R$192.000,00.
Isso bancaria 192 servidores de nIvel superior corn vencimento inicial de
R$1.000,00. Ou seja, seriam dois servidores de nIvel superior para cada
rnunicipio criado."

Tudo isso e para mostrar que nãa é apenas a criação dos sete cargos de
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Conseiheiro, mas toda a estrutura dos gabinetes. (- Lê:)

"Hoje, a DFOM (Diretoria encarregada das contas dos rnunicipios) conta
corn 300 servidores. Levanda-se em consideraçâa que foram criados 100
municipios, e que a estrutura da DFOM é insuflciente (o que justificaria a
criação do Conseiho), é razoável calcular-se que serão necessários cerca de
600 cargos sO na parte técnica. Lembrar que não se padern aproveitar cargos
TC, pois as cargos do Conseiho são providos par concurso püblico
especIfico.

Acontece que urn Conseiha destes vai gastar toda uma infra-estrutura para
cobrir as atividades-meias e as atividades corn plementares (protocolo,
tramitaçãa, auditoria, informática, apola de Plenária, sUrnulas, cantabilidade,
pessoal, cârnaras, etc.). Calcula-se, numa previsão atimista, cerca de 200
servidores para este suporte. 0 sarnatOria razaável para urn Conseiho sério,
imbuIdo da nabre rnissão de cuidar das contas dos municIpias, chega a 900
servidores.

Haje a Tribunal de Cantas, corn 2 mil servidores, tern urn arçarnenta de
R$100.000.000,00. Urn Conselho cam 900 servidores vai ter urn Orçamento
anual de cerca de R$45.000.000,00. Estes cálculos são do Sindicato dos
Servidores do Tribunal de Contas."

Continuando, Sr. Presidente, nãa se alegue que a Canseiho vá utilizar
cargos e dependëncias do Tribunal de Contas, já que isso é incanstitucianal:
segundo parecer do Prof. Raul Machado Horta, issa seria invasão de
competéncia. Este, de fato, é a argurnenta que demanstra que a impartante é
a criacãa dos cargos de Consetheiro, e não prover as contas dos municIpias
de estrutura suficiente. Vejam-se, par sintomáticos, as names dos prováveis
candidatos a esses cargos de Conselheira - cuja apresentacãa não e tao
escandida -, coma urn "ajeitamento" au urn apadrinharnenta. Então, diante da
gravidade do desemprega, como fica essa outra situaçãa da nossa
populacão, que tarnbérn passa par rnomentos dificeis? Não é por uma derrota
eleitaral ou par urna situacão dificil pela qual passe urn companheiro - caisa
que entendemos perfeitarnente -, que se justificaria esse "ajeitamento". Diante
da responsabilidade que devernos ter cam a nossa Estado e cam a nosso
Pals, issa não se justifica.

Par outra lado, a criaçãa desse Consetho agride diversas dispositivas
canstitucianais, tais coma a maralidade, a razoabilidade e a impessoalidade.
Tambérn nãa se apanta de onde sairão as recursos para sustentar esse,
cama já auvimas na referência de autros cotegas, "trem da alegria", neste
momenta de dificuldade par que passa a nossa pavo.

De fato, essa afirmacão sO vem trazer, mais uma vez, a confirmacãa de que
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12as preocupacoes são procedentes e de que as pessoas que convivem 

cornessa realidade dentro do Tribunal de Contas, também podem participar desta
discussão para contrjbujr corn a definicao consciente que deve tomar estaCasa, a partir do momento em que sentir que não é opoduno de maneira
alguma, trazer urn projeto dessa natureza para que seja votado ou,
princjpalmente aprovado pois isso iria contrariar toda a realidade em que
está vivendo o nosso povo.

Nossos colaboradores apresentam, ainda, algumas sugestöes de possiveis
solucöes Hoje, o Tribunal de Contas tern sete cargos de Auditor, estando
quatro vagos. A intencão do Tribunal é esvazjar 

Os cargos, transforrnandoosem meros substitutos dos Conselheiros sem funcoes de Auditoria, o que
violenta a Constituicao ja que esta prevé o cargo de Auditor. E necessárja a
realizacao de concurso ptbIico para prover os quatro cargos. Corn a mesrna
despesa demandada para a criaçâo do Conselho, realizar-seia concursopüblico para provimento de 200 cargos de nIvel superior, para dar suporte
técnjco a DFOM, na análise das contas dos novos municIpios Corn certeza,
corn a realizacao desse concurso para suprir esses cargos de nivel superior,
poderiarnos solucionar o problema que se faz de a rgumento para a criaçãodesse Conselho

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria José H aueisen.A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente , Srs. Deputados,telespectadores do canal 11, senhores e senhoras que me escutarn das
galerias e dos gabinetes, queremos hoje, voitar a urn assunto que nos tern
preocupado demais e do qual ja falamos por diversas vezes, em reuniöes nas
nossas bases eleitorais, nas escolas e tambérn nesta tribuna.

o assunto é a educacao em nosso Estado, a famosa reforma do ensino que
está sendo feita no Governo Eduardo Azeredo. Durante todo o tempo em que
se discutiu o problema da educacao desde o ano passado, 

percebemos operigo que era urna reforma educacionaj feita por tecnocratas feita em
gabinetes, feita por Secretérios que conhecem bern a realidade da escola
particular, a escola da primejra classe, o Pitágoras e as outras escolas
irnportantes farnosas e bern apareihadas que existern no nosso Estado. Aspessoas que fizeram essa reforma, que a impuseram de cima para baixo, terntotal desconhecimento da realidade das escolas pübiicas de Minas Gerais. E
foram colocando no papel tudo aquilo que achavam bonito, tudo aquilo 

cornque sonhavam e tudo aquilo - ninguér
n tern dUvida disso - que o FundoMonetárjo Internacionaf e o Banco Mundial determinavam, que era apareiharas escolas, informatizálas e apresentar resultados

0 que vimos? Num prirneiro rnornento, os alunos que não tinham percebido
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O perigo que estavam correndo entusiasrnaram-se, porque iam adquirir dois
anos de escolaridade em urn ano. E, como dizia a propaganda do Governo
"Acertar o Passo", o aluno que estivesse fora da faixa etária para a 1 0 grau
teria o seu curso apressado e flcaria rapidamente fora da escola, preparado
para enfrentar as dificuldades da vida e do mundo moderno de hoje. E havia a
famosa nucleaçâo: tirar alunos da roca e trazé-los para a cidade; tirar alunos
da periferia e eva-los para a centro da cidade.

Todas essas propagandas entraram na cabeca de algumas pessoas e
foram aceitas por aqueles mais desavisados. Naquela oportunidade,
visitamos várias escolas, falarnos sobre o perigo que era a reforrna do ensino
da maneira coma estava sendo feita. As escolas particulares não entraram
nessa danca; as alunos do Pitágoras e de tantas outras escolas particulares
estão, corn certeza, recebendo urn tratarnento diferente, preparando-se para
as concursos e vestibulares para vencerern na vida.

0 que aconteceu? Eu e, tenho certeza, autros Deputados, outras lideranpas
e pessoas interessadas na educacao fornos visitar cidades, mostramos para
as Cârnaras Municipais a perigo da municipalização feita a toque de caixa.
Lembro-me de que a conversa era a seguinte: a rnunicipalizaçào vai se dar se
as Câmaras aprovarern, se as Vereadores concordarem. Em várias cidades
houve rnobilizacão, as Câmaras se reuniram, discutiram e viram, depois de
amplos debates, o periga da municipalizaçáo do ensino. Houve cidades que
votaram contra a municipalização - Teófilo OtOni é uma delas - e ainda foram
obrigadas a aceitar goela abaixo a municipalizacão, porque 0 Governo
Azeredo passou por dma das decisöes das Cãrnaras e municipalizou a
ensino como bern quis e bern entendeu.

Coma lhes disse no principia, houve uma certa euforia, porque alguns
alunos pensavarn que iriam ganhar tempo e alguns professores pensavam
ser interessante prornover as alunos, baseados no princípio de que a escola
tern de ser prazerosa, de que se a aluno tiver gosto por ela ele estuda, etc.,
etc. Corn isso, estamos vendo, agora, a lamüria e a lamentaço do pessoal
da educação e dos alunos que cairam na real.

Depois da minha campanha, do cansaco que ela provocou em todos nós, e
depais da apuraçäo dos votos, retornei as rninhas atividades nas bases,
visitando escolas e bairros. Fui, inclusive, visitar a Escola Estadual Tancredo
Neves, em Teôfilo OtOni, a convite da Diretora e dos professores. Penalizada,
escutei a que me relatararn corn relação ao problema educacional daquela
escola, que não e a tnica que está passando por essa dificuldade. A escola
fica na periferia, distante do centro da cidade cerca de 2km bern medidos.
Acolhia alunos que, vindos da zona rural e de bairros mais distantes, a



rAC
14

caminho do centro, a encontravam primeiramente e Ia faziam o 2° grau. Uns
faziam Contabilidade, outros, CientIfico, e outros, Magisterjo. Já é cansativo
para urn aluno que trabaiha durante o dia e que sal da periferia sentar-se a
noite e escutar, estudar, discutir e participar. Pois bern, a reforma do ensino
nucleou as escolas da cidade, e todos tinharn de ir para o centro ou para
outra escola da periferia, porque o ensino profissionalizante nâo seria mais
dado nas escolas, somente seria ministrado o curso Cientifico, a toque de
caxa. Trata-se do famoso caminho pare a cidadania, que näo sei bern como
está funcionando ainda. Esses alunos perceberarn que nâo agüentariam. Eles
tinham de caminhar, as vezes, ate 30km, de ônibus, de bicicleta, a cavalo, ou
como fosse possIvel, para chegar ao centro da cidade, uma vez que a escola
intermediárja acabou corn os cursos, e, depois, teriam de andar rnais uns 3 ou
4km para ir a outra periferia, onde ha a Escola Valdemar Neves da Rocha.
Vejam bern, reclamararn que nâo tinham dinheiro para o transporte, pois
teriam de pegar dois ônibus para ir e dois para voltar para casa. Na época, o
Sr. Secretário Mares Guia disse que nâo aceitava essa desculpa - segundo
ele, tratava-se de uma desculpa -, porque todos, corn certeze, possulam
eletrodomesticos em casa, televisão, geladeira e sei 16 rneis o qué. E abusar
demais das pessoas. Isso é o minimo que qualquer pessoa deseja hoje em
sua case. Uma geladeira e urn televisor é o rnInimo que queremos pare ter
urn pouco de conforto em casa.

Pois bern, esses alunos náo aguenteram, de fato, dar seqüéncja ao 2° grau.
Aqueles que conseguiram chegar a 8a série pararam por al, porque não
tinham dinheiro pare tomar dois ônibus, ainda que fosse barato urn ônibus
custar R$0,80 ou R$1,00. Eles não tern dinheiro para isso. Alguns alunos
teriam de ander a pe ainda 30km para sair da zona rural, de uma região
chamada Cedro ou de uma periferia chamada Taquara, passar no centro da
cidade e ir para outro bairro.

Esses alunos estão lamentando porque foram obrigados a parar Osestudos. Eles me entregaram urn abaixo-assinado corn Os nomes dos que
estäo fore da escola e que solicitarn a possibilidade de continuer os estudos.

Outro fato é que vimos, muitas vezes, o Governador afirmar que cerca de
98% dos alunos estão frequentando e participando da escola. Ainda ontern
achel muito interessante a colocacão do nosso Deputado José Bonifácio.
Quando encontrarnos uma pessoa afirmando muito, 5,2% e 7,8%, podemos
ter a certeza de que se trata de urn tecnocrata que fica preso a freçoes. E é
verdade. 0 Governador dave as fracoes, por exemplo, 98 ou não sei quantos
por cento.

Ora, qualquer pessoa ligada a educação sabe que se tratava de
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propaganda enganose. Aquela colocação, sem düvida nenhuma, causou
desgaste ao Governador. Por qué? Se sou professora, se sou aluno ou se
sou pal de aluno, sei quentos alunos estão fora da escola. Sei que no
presente momenta a situação da escola está uma calamidade.

Alérn dessa nucleação, no "Acertando a Pesso", urn aluno que não
consegue fezer a curso nume situacão normal, porque é obrigado a trabaihar
durante a die, ou porque não tern a alirnentacão adequada e seus neurOnios
ja foram queimedos desde Os primeiros anos de vida, ou porque a femilie não
tern condiçöes pare ejudar, ou não tern ambiente de escola, fice atrasada.
Mas é ajuntando dais em urn que a pessoe vai para a frente. Assim, esses
alunos estão acertando passo na escola sem deixar rastro. Mas vão errar
definitivarnente a passo na vida.

Esses alunos da escole püblica, que estào nessa dificuldade, jameis
conseguirão disputer urna vega no vestibular ou urn emprego pUblico por
concurso, porque equeles que vão para a vestibular e conseguern uma vega
ou urn emprego pUblico foram preparados de outra maneira, ou seja, de
meneira que qualquer urn de nós deseja que a seu fllho, o seu irmão, a seu
sobrinho e a seu neto sejarn preperedos na escola. Mas, pare as burocrates
que colocam as seu flihos na escola particular ou que são donos de escola
particular, a escola püblice pode ser de quelquer maneira, já que a importante
seria, ou é, epresentar pare o Banco Mundiel resultados. Al é preciso, "a
toque de ceixa", empurrar esses alunas e mostrer que a escola está
informetizede.

Urna des reclamacães que ouvi foi sabre escolas que tern computadores,
televisores - as vezes ate dois - e videocassetes, mes que não tern
seguranca, vigia ou quern cuide delas nos dies de folga ou ferieda, quendo
fica tudo fechado. Assirn, na situeção de crise, de desespero, de
empobrecimenta e de felta de outros velores, as ladröes aparecern e estão
lirnpando as escoles. Nessa escole em que fui, a televisor e a videocessete jã
haviem sido roubedos. A Diretora e as professores lernentararn, dizendo que
a escole não tern vigie nern condiçöes de conseguir urn. No entanta, a escola
esta inforrnatizade, entre aspas.

Em outras escolas, Os computadares estão bonitinhos e arrurnedos, as
vezes ate cobertos corn penos para nãa empoeirar muito, mes nãa existem
professares pare ensinar Os elunas a trabelhar corn eles. E, corn certeza, a
Banco Mundiel vai receber e natIcia de que esta tuda certo, ou seje, que
tentos alunos termineram a 88 série, que toda munda esta estudanda, que
98% dos elunas estão ne escola. Mes nós que conhecernos e reelidade, que
sebemas a que de fato esta acontecendo, so temos a lementar urna situação
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A educaçao foi tratada de maneira burocrática, como se fosse uma coisa.
Os alunos e professores näo foram respeitados como pessoas, mas foram e
estão sendo tratados corno coisas. Srs. Deputados, espero que essa era de
coisificar as pessoas esteja chegando ao firn. Tomara que a próximo governo
faça urna reforma na educaçao, veja o erro, veja o que é preciso ser mudado,
e Clue todos saibamos respeitar os alunos e professores, além de valorizar- a
escola pübl:ca, porque, valorizando a escola püblica, a nasso Estado e o
nosso Pals cresceräo sobrenianejra A elite da escola particular- e pequena,
cresce, apreride, mas temos de tratar também daqueles Clue estão exduidos
e marginalizados justamente porque no tiveram chance nas escolas do
passado. Portanto, que as criancas e as adalescentes de agora tenham a
chance que seus pais nâo tiveram. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Raul Lima Neto.
O Ijeputada Raul Lima Neto - 0 Deputado Adelmo Carrieiro Leo teve uma

gentileza que me deixou constrangido. V. Exa. falaria e eu ficaria auvindo, e
se precisasse interpelá-lo a faria. Mas terei imenso prazer em conceder-Ihe
urn aparte se V. Exa. precisar interpelar-me

Inscrevi-me para ser orador nesta tarde e falar sobre a meio ambiente, uma
vez que temos ainda alguns projetos tramitando nesta Casa. Entre eles
tivemos a alegria, a felicidade de ver aprovado por esta Casa, antem, urn
prajeto de lei de nossa autoria que permitirá, não sO obrigara, a execu ção,
pelo PROSAN, dos projetos que representam a vontade do nosso povo de ter
urn rneio ambiente limpido e cristair,o. 0 projeto foi apravado por esta Casa e
diz que se torna obrigatOrio a toda empresa de saneamento básico fazer
saneamento das águas, de maneira que não sejam ameaçados a fauna e o
homem, ficando expressamente proibido lançar qualquer tipo de detrito ou
esgotos em rios e cursos de água que não sejam tratados Segundo os
padröes ambientalistas

Tenho a conviccao de que a projeto que protege nossas nascentes será
levado avante pela nossa Governador Itamar Franco. 0 COdigo de Pesca
per-mite a sua execuçao e permitirá também a criação de 3 mil empregos
imediatos em Minas Gerais, sem onerar a Estado em urn centavo. Os
recursos serão provenjentes da taxa de R$10,00, paga pelos pescadores
amadores embargados uma vez Clue já temos 500 mil pescadares arnadores
no Estado. Eu mesmo sou urn deles - sou sOcio do Náutico Trés Marias, pago
quarenta e paucos reals por més. Esses 500 mil Clue irâo participar e,
evidentemente urna quantidade bern maior vai possibilitar que a

17
Departamento da Pesca, e Clue sua Exa. a nosso novel, experiente e grande
Governadar Itamar Franco possibilite e realize aquilo que foi desprezado pelo
então Governador, corn dor para esse Deputado e 0 POVO de Minas, urn dos
mais expreSsiVas prajetas, relativo a pesca, que possibilitará uma grande
arrecadacãa em nosso Estada.

A pesca, coma está provado, é uma das fantes mais ricas de aquisicão de
tesouros. Na Mato Grasso, em época de pesca, existem cidades que
recebern mais de 100 mil turistas, vindos de todas as partes do mundo, a que
levou aquele Estado, inclusive, a ficar na dianteira turIstica do nassa Pals. E
temos a bacia do São Francisco, e as peixes mais belos e sabarasos do
planeta estão ali. Diver-sos rios, coma a Paracatu, a Urucuia e tantos outras
terão a seu saneamento e, consequenternente, nossa povo terá a retribuiçãa
natural, porque a natureza é urn elemento viva. Deus não fez nada marto. Ele
está viva. A natureza não somente vinga, mas retribut. 0 Espirito de Deus
paira, é Ele que tuda cria, a natureza é viva, e tudo está intrinsecamente
ligado. Deus fez par-a usufruto e gaza do hamem, podendo este ate corner
carne de anirnais.

Arnanhã vira a pauta projeta nosso que dispãe sabre a praibiçãa do
desmatamento do cerrada par-a fins de carvoejamento. Os cerrados são
encarregadas de 213 das águas dos rios da regiãa. De ande vern a água dos
rios? Do lençol freático. E par-a se ter uma id6ia, 2/3 do lençal freática estãa
nos nossos cerradas.

Tambérn naa P0550 deixar de aproveitar esse momenta par-a deixar Clara a
pasicãa que assumi desde a prirneira vez Clue a projeta foi apresentado pelo
Deputada Errnano Batista. Esse projeto, agora apresentada pea Deputada
Wanderley Avila, criará a Tribunal de Contas dos Municipias. Urn Tribunal de
Contas idealizada, nãa tanta pela avidez dos Deputadas, coma julgam todas,
que encontrarão a realizacãa dos seus sonhos ao se tornarern juIzes
vitalicios do Tribunal de Contas, mas muito mais pela rneficiência, corn toda
respeita Clue tenho aos Juizes e Conselheiras do Tribunal, e peta inaperância
do Tribunal que está al e que tern sacrificada a pova do Estado, parque
justica e juIza são tao irnportantes quanta cam Ida e bebida. Eis a razão pela
qual a Verba Eterno disse urn dia: "bem-aventurados as Clue tern fame de
justica, porque serãa saciados". E aguardarnas essa pramessa, parque sO
nos saciaremos quanda provarmas da justica, e a justica sO pode ser
experimentada quando a exercitamas. E este Pals está padecendo par falta
de justiça. Quantas processas se arrastam pelos tribunais sem nunca serem
solucionados e, consequentemente, levanda a nassa populacão ao ceticisrna,
porque já não acreditarn rnais em nossas estruturas. Mas acreditamos nurna
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18mudanca e fluma resposta do Tribunal de Cots para 

0 que está sendonecessárjo para que o povo de Minas tenha pelo menos a justica de suas
Prefeituras o juIzo de seus Prefeitos e Vereadores, que tantas vezes
Cometern corrupcoes terriveis e não sào julgados. Por causa dessaImp

unidade, o povo no acredifa mais no Pals. E o descrédito leva aod
esénimo ao ceticismo a falta de fé ea falência da Sociedade E o que vence

o mundo é a fé. E temos fé em Deus, na justiça e na verdade
Mas a minha posicão contrárja dá-se pelo fato de que, se votarmos esseprojeto agora, no m jnjrno ele poderá aparentar SOcjedade que julga estaCasa e que deve té-la como paradigma, porque é o Poder máximo Legislativo

de suas atitudes que estarnos tendo urna atitude casuista porque estaremos
Votando em causa prOprja 0 debate aperias se Inicia.

Debate que, sern dvida, ha de redundar no progresso para o flOSSO povode Minas e, evidentemente fluma tomada de posicâo desse tao importante enecessárjo Tribunal de Contas de Minas Gerais, que ha de nos 
responder oque esté faltando para que esse Poder possa se agilizar e julgar rapidamenteOs processos que nele tramitam Muito obrigado Sr. Presidente

o Sr. Presidente - Corn a palavra o Deputado Joo Leite.o D
eputado Joâo Leite* - Sr. Presidente gostaria de so1 icitar da assessoriaa Proposta de Ernenda a Constituiçao n° 48, pois pretendo usar o meu tempopara falar sobre ela e sobre algurnas quest6es vividas pelo nosso Estado epelo flOSso Pals.

Sr. Presidente Srs. Deputados, Sra. Deputada, gostaria de discutjr algunsaspectos relacionados ao momento em que vivemos no Estado e no Pals,
com reflexo direto na vida do cidadão mineiro. Hoje, pela manha tive aoportunidade de fazer uma leitura da Proposta de Emenda a Constituiçao n°48, mas agora pretendo me ater ao seu art. 162, que fala 

justamente sobre Os
recursos correspondentes as dotacaes orcamentarias compreendidos Os
créditos suplementares e especials destinados aos Orgáos dos PoderesLegislativo e Judiciárjo M:nistério PbIico e Tribunal de Contas. 

A propostaacrescenta o pensado e proposto Conselho 
Estadual de Contas dosMuniclpios "Esses recursos ser-lhe-ão entregues em duodécimos ate o dia20 de cada més, na forma da lei complementar a que se refere o art. 159, sobpena de crime de responsabjlidade

Ora, Sr. Presidente Srs. Deputados Sras. Deputadas Maria José Hauejsene Maria Olivia, infel
izrnente, diante do quadro que ternos, nâo podemos impor

ao Estado de Minas Gerais mais esse custo altissirno 0 
orcamento eflvjado aAssembjéia L

egislativa contém alguns valores já discrimiflados para 
Os

d:versos se
gmentos corno as secretarias autarquias e empresas do Estado.
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Peco emprestada uma afirmativa do nobre Deputado Miguel Martini de que o
Estado de Minas Gerais terá no mInimo 20% a menos do que se supunha
este ano. 0 nobre Deputado Miguel Martini apóia-se nas novas medidas em
relação ao Fundo de Estabilizacáo Fiscal - FEFI -, que sera prorrogado ate
31/1212006. Lembra aqui o Deputado Miguel Martini, corn a ampliação de
20% para 40% do total de recursos do orçamento da Uniâo, que fica
desvinculado. Diz também a nobre Deputado que esse Fundo de
Estabilizacâo Fiscal corroeu cerca de R$100.000.000,00 da receita estadual e
a Lei Kandir é responsável pela evasão de aproximadamente
R$600.000.000,00 em razão da isençâo de ICMS na exportaçao de produtos
semi-elaborados.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse é o quadra apresentado neste
momento para a Estado de Minas Gerais. Os jornais noticiam também a
impacto em relacão aos municIpios, o impacto em relaçâo ao Municlpio de
Belo Horizonte, que deverá perder R$136.000.000,00. 0 pacote fiscal
anunciado, o aumento do Fundo de Estabilizaçao Fiscal para 40% e a
criação, já no ano da reforma tributária, do IVA, Imposto sobre Valor
Agregado, nova imposto, que se apropriaria de parte da arrecadaçao do
imposto sobre serviços, hoje cobrado pelo municlpio, fará corn que a Uniào
fique cam R$111.000.000,00, hoje recolhidos a Prefeitura. Esse é o impacto
na Prefeitura de Belo Horizonte. 0 aumento do Fundo de Estabilizacâo Fiscal,
que a Deputado Miguel Martini destaca, comprometeria em R$25.000.000,00
a receita da Prefeitura de Belo Horizonte, corn impostos no próxima ano.

Entao, esse é o horizonte apresentado no Estado de Minas Gerais. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, continuo naquela linha que adotei nesta manhà,
de considerar essa proposta inoportuna, na contramâo do momenta que

2 	 estamos vivendo.
o Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Deputado Joâo Leite, quero

parabenizá-lo pelo raciocinio do pronunciarnento de V. Exa. e dizer que
0
	 tivemos ainda outras perdas, näo sO essas, porque haverá reduçào

necesséria da atividade econômica do nosso Pals, tendendo para a recessáo,
0 	 o que implica menor arrecadação e maior dificuldade. Entäo, o quadra
E0
	 realmente é negro.

Quero reafirmar para V. Exa., p015 já disse da tribuna, que aprovar da forma
como está é andarmos na contramão da realidade que se está apresentando.00

Quero dizer tambéni que temos que responsabilizar o Governo Fernando0

Henrique Cardoso nesses quatro anos, por não ter tornado as medidas que
poderiam agora, neste momento, amenizar essa situação. Quero dizer que0
aquele pacote que ele fez na verdade sO aurnentou impostos e nâo adotou

a
E
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2'medidas de carte, que dever:arn ter sido feitas. Coloco Para a discusso de V
Exa.. ora, se já ha dificuldade de todos Os municipios e tambem do Estadoas necessidades dos municipios e do Estado so crescentes porque est
nascendo mais gente, existern majores necessidades de educacao e dEsade, temos duas questoes que podem resolver. Em primeiro lugar, e c
Prefeito ser muito competente em gerir a coisa püblica corn criatividade
mobijizando a comunidade etc., fazendo render esse recurso em Segundolugar, é evitar desperdicios e evitar Os gastas desnecessários e,principalmente a corrupçao E nessa linha de raciocinjo que, seconseguirmos aqui nâo criar mais despesas Para a Estado e melhorarmos amaqujna fiscalizadora do controle externo, estaremos contribuindo Para aeficiênc:a e eficacja desses municipios. Muito obrigado0 Deputado Joo Leite* - Agradeço a contribuiçao do Deputado MiguelMartini Tivemos a oportunidade de debater, pela manha, 

relativamente adefesa que a Deputado faz de uma outra proposta, que nâo eSta, a sercolocada pals a que aI está tern impacto negativo Sabre o 
orcarnento Recorroa alguns nümeros relativos a esse orcarnento porque nao tive a opartunidade

de me deter mais sabre a assunto nem de canversar corn a Deputado Miguel
Martini que é a meu 'ensinadar" nessa matéria. Queria apenas carnentarrapidamente alguns nmeras que estâo colocadas Para a 

orca rnento estadualprevisto Para 1999, que ja estäo senda analisados pelos 
Deputados destaAss

embleja, Para posterjormente discutjrmos no Plenário e nas comjssães
Mas a estrutura minima Para urn conselho dessa magnitude no Estado criaurn impacto urn orcamento anual de cerca de R$45.00000000 a que já foidiscutido hoje pela manha por alguns Deputadas Esse valor seria calculado
mais ou menos Sabre a custo do Tribunal de Contas, hoje, corn seus 2.000se idores, que é de R$1 00 - 000 - 000,00. Teriamos entao, urn custo anual deR$45.000 00000

NOs ternos, no orcarnento prevista Para 1999, alguns setores do Estado,
coma, par exemplo algo que estamos acompanhando corn muita atencaodevido a sua import

Para a Estado, que é a sistema penitenciárjo
Estarnos vivendo nesse setor, uma total reformulaçao proposta pelaAssembléia Legislativa no sistema peni tenciárjo de Minas Gerais Estaoprevjstos recursos da ordern de R$12.610000 00 Para a Fundo Penitencjário
Corn todo esse desaflo que temos em criar novas vagas Paraapraxi

madamente aito mil presos que se encontram amontoados emdelegacias a I mpacto corn a criacao desse conselho supera em muito a
pretensâo do Governo em relacao ao Fundo 

Pen itenciário 0 gasto cam aSecretaria de Justiça Adjunta de Direitos Hurnanos, Secretaria importante
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criada pela Assembléia Legisiativa par meio de lei e Para a qual aguardarnos
a nomeacãa do Secretário Adjunto de Direitos Humanos, responsável pela
implementacäO de urn Programa Estadual de Direitos Humanos no nosso
Estada, está previsto no valor de R$86.062.000,00. Talvez apenas quase a
dobra do que seria gasta corn a criacão desse conselho. Eu diria que o gasta
corn a Fundacàa Ezequiel Dias, tao importante Para a pesquisa e que tern
oferecido urn excelente trabaiho Para a papulaçao de Minas Gerais, é de
R$41.000.000,00. 0 gasto corn a HEMOMINAS, tao importante Para salvar
vidas em Minas Gerais, é de R$38.000.000,00. Apenas faca uma rápida
passada par esses niimeros Para mastrar alga que considero cabal para a
defesa que fazemos desta tribuna ao dizer que esse projeto, essa prapasta,
nãa deve prosseguir. No atual momenta, corn a carte no orçamento do Estado
par parte da Uniäo, corn a carte que as municipios receberäo, corn a carte no
própria orçamenta do Estado, prapasta Para a próxima ano, considera ser
impartante dizer, de acordo corn nosso pensamento em relaçâo a
Constituicäo, que além de não se tratar de urna proposta oportuna, ela peca
peta falta de razoabilidade.

Não e, de maneira nenhuma razoável, neste momenta, uma prapasta que
cria impacta dessa magnitude. Alguns Deputados trazern a propasta e nela
está dito que seriam usadas as dependéncias e as cargos do Tribunal de
Contas do Estada. Já ha al uma decisãa de inconstitucionalidade, porque ha
uma flagrante invasãa de competência, segundo parecer do Prof. Raul
Machado Horta. A possivel utilizaçâo do espaco do Tribunal de Contas vai
totalmente contra a parecer de inconstitucionalidade. Entáo, Srs. Deputados,
Sr. Presidente, procuramos trazer, novamente, nesse tempo de que
dispünhamos aqui, a nossa preacupacão. Se fosse urn outro momenta que a
Estado e a Pals estivessern vivendo, talvez ate pudéssemos discutir essa
questão, mas neste momenta ela nâo deve nem ser discutida. 0 que penso é
que par causa do momenta ela deve ser abandanada, esquecida, retirada.
Muito obrigado. 	 -

* - Sem revisão do orador.
Questôes de Ordern

0 Deputada Joâo Leite - Sr. Presidente, já que essa matéria é importante,
solicita de V. Exa. a encerramento da reunião, pals podemos verificar, de
piano, que nào ha "quorum" Para prosseguimento dos trabaihos.

0 Deputada José Militão - Sr. Presidente, solicita que seja feita a chamada
para recamposição de "quorum".

0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidência determina ao Sr. Secretária
que praceda 6 chamada dos Deputadas Para a recompasiçâo de "quorum".



Corn a palavra, o Sr. Secretárjo.
o Sr. Secretárjo (Deputado Arnaldo Penna) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderarn a chaniada 34 Deputados. Portanto,

"quorum" Para a continuacão dos trabalhos.
2a Parte (Ordem do Dia)

1' Fase
Abertura de inscriçoes

o 	 Preside-f- 	 .. ..__ -, -- Sr.. . . 	 - agotada  d FiOrd uestinaaa a essa parte, a Presidéncia
passa 6 2 Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunlcaçoes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciacao de pareceres e de requerimentos. Estâo abertas as inscricaes
Para o Grande Expediente da prOxima reuniáo.

Leitura de Comunicacaes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacaes

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Polltica Agropecuaria -
aprovacao na 20 Reuniâo Ordinária, do Requerimento n o 2.676/98, do
Deputado Geraldo Rezende (Ciente. Publique-se.), e pelo Deputado Bilac
Pinto (9) - indicaçao dos Deputados Rérnolo Aloise Para mernbro suplente da
Cornissäo Parlamentar de lnquerito Para, no Prazo de 120 Dias, Apurar a
Entrada de Medicarnentos Falsos na Rede Hospitalar Püblica e Privada;
Wilson Pires, Para membro suplente da Cornissáo Especial Para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituicao no 23/96, Sebastião
Navarro Vieira, Para membro suplente da Comissao Especial Para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçao no 29/96; Wilson Pires,
Para membro suplente da Cornissâo Especial Para Ernitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda a Constituiçao n o 34/97 Wilson Tropia, Para membro
efetivo da Cornissao Especial Para Ernitir Parecer sobre a Proposta de
Ernenda a Const:tuicao n o 38/97; Sebastiao Navarro Vieira, Para rnembro
efetivo da Comissäo Especial para Ernitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda a Constituicao n o 40/97; Paulo Piau, Para membro efetivo da
Comissâo Especial Para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a
Coristituicao n o 44/97; Wilson TrOpia, Para membro suplente da Comissâo
Especial Para Ernitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçao no
52/98; Wilson Pires, Para mernbro suplente da Cornissâo Especial Para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituicao n o 54/98 (Ciente.
Designo. A Area de Apoio as Comissöes e cópia as Liderancas.).

0 Sr. Presidente - A Presidéncia tendo em vista o resultado da chamada
Para recomposiçao de "quorum", feita antes da Jeitura das comunicacoes
verifica que näo ha "quorum" Para a votaçäo e passa a discussáo da matéria
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em pauta.)
Discussão de Pareceres

- A seguir, tern sua discussão encerrada os pareceres da Comissão de
Constituicão e Justiça pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n°s 1.728
e 1.772/98.

2a Fase
o Sr. Presidente - A Presidéncia passa 2a fase da Ordem do Dia, corn a

discussâo e a votacäo da rnatéria constante na pauta.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o
Projeto de Lei n o 1.441/97, em virtude de sua apreciaçàO na reunião
extraordinária realizada ontem, a noite, e Os Projetos de Lei n

o
s 1.269 e

1.403/97, em virtude de sua apreciacão na reunião extraordinária realizada
hoje, pela manhã.

Discussâo e Votação de Proposicöes
o Sr. Presidente - Prosseguimento da discussào, em 1 0 turno, da Proposta

de Emenda a Constituiçào no 48/97, do Deputado Ermano Batista, que da
nova redação ao art. 180 da Constituiçäo do Estado. A Comissão Especial
opina pela aprovacão da proposta corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta.
Corn a palavra, o Deputado Ivo José, que disporá de 45 minutos Para o seu
pronunciamento. (- Pausa.) Na sua ausência, corn a palavra, o Deputado
Marcos Helênio.

o Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, püblico presente nas galerias, imprensa, estamos ocupando a
tribuna Para discutir a Proposta de Emenda a Constituicâo no 48/97, do
Deputado Ermano Batista, que dá nova redaçäo ao art. 180 da Constituicâo
Estadual. As consideracOes já estão sendo feitas, desde a parte da manhã,
pelos Deputados que discordam da forma e do mérito do projeto. Queremos,
agora, fazer uma análise do projeto em si, apesar de sabermos que discurso
näo ganha voto, pelo menos na Assernbléia. Mas é necessário que haja urn
aprofundarnento do debate.

Temos vârias análises Para fazer, do ponto de vista financeiro, econômicO,
politico e técnico. Tinhamos em mâos, também, urn parecer sobre os
aspectos constitucionais e inconstitucionaiS do projeto. Fol-me perguntado ha
pouco, antes de entrar no mérito, se poderiam ser utilizados os recursos
humanos e as instalaçöes fisicas do atual Tribunal de Contas. Seria ate
razoável, se houvesse essa perspectiva, porque haveria uma reducão
substancial de gastos em relação a proposta apresentada. No parecer desse
constitucionalista está muito clara a sua posiçäo pela inconstitucionalidade da

ha
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24anexaçao, da incorporaç50, da intervençao no Tribunal de Contas, que ja está

constitujdo.
Quanto a criação de urn novo tribunal municipal, existe, sim, a perspectjva

constitucional mas temos de analisar o aspecto da conveniência, da
razoabjljdade e da morajidade Portanto, vamos fazer alguns pequenos
comentários técnicos sobre essa proposta de emenda a Constituiçao.

Quais seriam os pontos principais? Seriarn sete Conselhejros Se houver
algum Deputado corn menos de 35 anos, já estará fora, porque a faixa etária
é entre 35 e 65 anos para se candidatar a esse cargo.

Notórios conhecimentos Não diz se são notórjos conhecjmentos juridicos
ou se poderiarn ser conhecjmentos econOmicos, administrativos, cientificos.
Neste caso, aqueles que são medicos, economistas ou juristas poderiam sehabilitar.

Dez anos em atividade que exija os tais conhecimentos notOrios. Se o
candidato provar que tern dez anos de trabaiho em urna mesma area
profissional é habjlitado a competir, não por meio de concurso mas de
indicação.

Dois desses sete Conselheiros seriam escolhjdos pelo Governador e cinco
pela Assembjéia Legislativa. Os vencimentos e vantagens de Conselheiro do
Tribunal de Contas são de R$6.000,00, ou seja, equiparados aos de
Secretário de Estado e Desembargadores

Nos nossos estudos, na nossa avaliacão e nos nossos apontamentos,
conclui-se que eles se aposentam ou podem se aposentar corn cinco anos de
exercicio da função. Estou expondo os dados que merecern reflexão. 0
Conseiho poderia, mas já ha parecer contrárjo sobre isso, utilizar as
dependéncias fIsicas do Tribunal de Contas por dez anos. Parece-me que
sso está fora de cogitação, pelo menos nos termos do parecer de urn jurista,
ou de acordo corn uma ação de inConstitucionalidade proposta. A intenção do
Conselho seria, tambérn, a de utilizar Os funcionárjos da chamada Diretona
Financeira e Orcamentaria dos MunicIpios. Ha essa Diretoria no Tribunal de
Contas. Como dissernos ha pouco, essa hipOtese está descartãda Teria que
ser utilizado pessoal a ser Contratado, se fosse para dar operacionalidade a
execução dos trabalhos dos novos Conseiheiros Municipais. Em cinco anos, o
servidor do Tribunal de Contas faria a opcão irretratável pelo Orgão. Isso está
no projeto, mas também não tern abrigo constitucbonal

Fazendo urn retrospecto e resgatando algumas inforrnacoes técnicas, essa
matéria, em 27/2/97, foi apresentada pelo Deputado Ermano Batista, por meio
da Proposta de Emenda a Constituicão n° 31. Essa proposta tinha a intenção
inicial de criar o cargo de Conseiheiro Adjunto do Tribunal de Contas;
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procurava fugir de uma deterrninacãO do Supremo Tribunal Federal, que, em
5/3/97, decidindo sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade n o 1.067, já
havia estabelecido que os cargos de Auditor são de recrutarnento limitado, ou
seja, são providos apenas por concurso piiblico. Sabernos que, hoje, existem
quatro cargos de Auditor vagos, os quals deverão ser preenchidos por meto
de concurso. Isso é uma exigência, e seria importante que o Tribunal tomasse
essa iniciativa, independentemente da tramitacão desta proposta. Ha quatro
cargos de Auditor que não foram preenchidos, repito.

O Supremo Tribunal Federal entendeu, também, que é i nconstitucional a
criação do cargo de Conselheiro Adjunto, porque, na Proposta de Emenda a
Constituicão n° 31, ele teria as atribuiçães que hoje urn Auditor do Tribunal
exerce. Então, o papel desse Conselheiro Adjunto seria exatamente o de
preencher esse espaço técnico, porque ele entraria corn Os pre-requisitos que
foram citados. Entretanto, por uma acão direta de inconstitucionalidade, ficou
muito claro que a função do Auditor deverá continuar a ser preenchida por
concurso ptblico. Portanto, caiu por terra aquela primeira proposta. Essas
decisöes abortaram a Proposta de Emenda a ConstituicãO n° 31.

Antes das eleiçöes deste ano, a Assembléia Legislativa tentou - vamos
partir para a Proposta de Emenda a Constituicão n° 48/97, que agora está
tramitando. Não é a prirneira vez que essa proposta entra, já corno Proposta
de Emenda a Constituicão n° 48197, corn as mudancas e o enquadramento,
dentro dos ditarnes constitucionaiS, iniciada a sua tramitacão antes das
eleiçães, para aprovar esse Conselho de Contas dos Municipios. Essa
proposta prevê a instalação do Conseiho, e, no caso, previa para 0 mês de

marco de 1998.
Quando a imprensa começou a tomar conhecimento da id6ia da proposta,

novarnente foi prorrogada sua discussão. Agora esse projeto volta a baila.
Qua[ seria a repercussão financeira de sua aprovacão? A CBN havia dito que
seriam gastos R$60.000.000,00 por ano corn a criação desse Conselho. Hoje
temos os nümeros reais da instalação. Seguindo o raciocInio deque são sete
Conselheiros, e não adjuntos, teriam o vencimento de Secretário de Estado e
de Desembargador, que e R$6.000,00. Como não se poderá utilizar o pessoal
do atual Tribunal, terIamos 14 servidores por gabinete, corn uma media
salarial de R$1.500,00. Assim, cada gabinete tena urn gasto médio de
R$27.000,00. Os sete gabinetes custarbam R$192.000,00, por mês. Trata-se
de uma conta preliminar.

0 que poderia bancar esses R$192.000,00? Cento e noventa cargos de
servbdores de nivel superior, corn vencimento inicial de R$1.000,00, ou seja,
dois servidores de nIvel superior para cada municIplo novo criado. Ou, se
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quisessemos reestruturar o atual Tribunal de Contas, contratando, por
concurso püblico, dois servidores por municipio criado, poderiamos fazer uma
admissão de 190 servidores corn curso superior, ao custo desses sete
Conselheiros 0 raciocmnio é esse.

Prosseguindo, hoje a atual diretoria do Tribunal de Contas encarregada das
contas dos municIpios tern 300 servidores. Levando-se em consideração que
foram criados 100 novos municipios e que a estrutura dessa diretoria
financeira e orcamentarja é insuficiente, o que justificaria a criação do
Conseiho, e razoável calcular que será necessária a criação de 600 cargos,
apenas na parte técnica. Volto a lembrar que não se podem aproveitar Os
cargos do Tribunal de Contas, pois os cargos do Conselho são providos por
concurso püblico.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Marcos Helênio, V.
Exa. sempre quando fala - e pude perceber isso - mostra ser urn homem
muito lOgico e Util a esta Casa. 0 seu afastamento temporário ou não - 0
futuro pertence a Deus - desta Casa, sem dUvida, não deixa de causar urn
certo prejuizo a este Poder.

Entretanto, Deus é poderoso para conceder o mesmo dom de V. Exa a
outros Deputados, porque foi V. Exa. quem decidiu isso.

Gostaria de que V. Exa. expusesse esse relatOrio, essas comparacöes -
evidentemente urn salário de R$1.000,00 é uma miséria no Brasil - corn muita
clareza, mostrando por que é contra esse projeto, a urna quantidade de
Deputados que desse pelo menos "quorum". Como não ha "quorum" e está-
lhe assegurado o tempo de 44 rninutos na prOxima reunião, se V. Exa. me
perrnite, quero solicitar ao Presidente que encerre, de piano, esta reunião.

o Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, estávamos fazendo
análise mais técnica, tendo em vista os aspectos da constitucionalidade, da
economicidade e das finanças; depois poderiamos abordar o aspecto da
convenléncia e o aspecto politico.

o cálculo que ternos é que esse Conselho vai gastar na infra-estrutura, para
cobrir as atividades-mejos e as atividades complernentares que seria a parte
de tramitaçao, auditoria, informática, apoio de Plenário e outros, cerca de 200
servidores. Corn as atividades de protocolo, tramitação, siimulas,
contabilidade, o somatOrio disso tudo para urn Conseiho sério, imbuido da
missão de cuidar das contas, chega a urn nLmero de 900 servidores. São
esses Os cálculos que foram trazidos a discussão. Se, atualmente, o Tribunal
de Contas tern 2 mil servidores, corn urn orcamento de R$1 00.000.0000o urn
Conselho corn 900 servidores vai ter urn orcamento calculado de
R$45.000.000,00 anuais. Esse cálculo foi feito pelo Sindicato dos Servidores
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do Tribunal de Contas. Esse sindicato nos apresentou esse levantamento,
que não é exatarnente os R$100.000.000,00 que hoje se gastam corn o
Tribunal de Contas, nem os R$60.000.000,00 duvulgados, rnas em tomb de
R$45.000.000,00 que seriam gastos corn a impiantacão desse Tribunal de
Contas Municipal.

Já ficou claro que esse Conselho não pode usar cargos nern dependênciaS
do Tribunal de Contas, de acordo corn o parecer do Prof. Raul Machado
Horta, porque seria o caso de invasão de cornpetência. Não adianta alegar
que irlamos utilizar as estruturas fIsicas, os recursos humanos, enfirn, o apoio
técnico do atual Tribunal de Contas, porque isso já está considerado nesse
parecer encornendado pela Assembléia Leguslativa, do Prof. Raul Machado
Horta, concluindo pela inconstitucionalidade, considerandO aI a invasão de
cornpetência. A criação dos cargos de Conselheiro seria por conta exclusiva
dessa nova estrutura; agride, então, dispositivOS constituclonaiS relacionadbS
corn os aspectos da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade.
Tarn bern nao se aponta de onde saurão os recursos.

QuestöeS de Ordern
0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, gostaria de solicitar de V. Exa.

o encerramentO, de piano, desta reunião, uma vez que não ha nUmero
suficiente de Deputados para a continuacão dos trabalhos.

o Deputado Sebastiäo Helvécio - Larnentando o procedimento do DeputadO
Raul Lima Neto, que interrompe o belo pronunciarnento do Deputado Marcos
Helênio, solicito a recompOsicãO de "quorum", a fum de que possamos
continuar ouvindo o ilustre orador.

0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai determinar ao Sr.
SecretáriO que proceda a charnada dos Deputados para a recomposicão de
"quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário.

0 Sr. SecretáriO (Deputado Alvaro Antonio) - (- Faz a charnada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 35 Deputados. Portanto, ha

"quorum" para a continuacão dos nossos trabalhos. Continua corn a palavra,
para discutir a proposta, o Deputado Marcos Heiênio.

o DeputadO Marcos Helênio - Sr. Presidente, estávamOs fazendo
anáiise mais técnica, tendo em vista os aspectos da constitucionalidade, da
economicidade e das finanças; depois poderiamOS abordar 0 aspecto da

conveniêflCia e o aspecto politico.
0 cálculo que temos é que esse Conselho vai gastar na infra-estrutura, para

cobrir as atividades-meibs e as atividades complementares, que seria a parte
de tramitacão, auditoria, informática, apoio de Plenário e outros, cerca de 200
servidores. Corn as atividades de protocolo, tramitacão, sUrnulas,
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mlssâo de cuidar das contas, chega a urn nümero de 900 servidores Säo
esses os cálculos que foram trazidos a discussäo Se, atualmente 

0 Tribunalde Contas tern 2 mil servidores corn urn orcamento de R$100.00000000 urn
Conseiho corn 900 servidores vai ter urn orcamepto calcujado deR$45.0

0000000 anuais Esse cálculo foi feito pelo Sindicato dos Servidores
do Tribunal de Contas. Esse slndtcato nos apresentou esse 

levantarnentoque nâo e exatamente Os R$100. 00000000 que hoje se gastam corn 0Tribunal de Contas, nem os R$60. 00o.000,00 divulgados mas em torno deR$45.
00000000 que seriam gastos corn a implantaçao desse Tribunal deContas Municipal.

Ja ficou claro que esse Conselho nao pode usar cargos nem dependéncias
do Tribunal de Contas, de acordo corn o parecer do Prof. Raul Machado
Horta, porque seria o caso de invasâo de competéncia Não adianta alegar
que iriamos utilizar as estruturas fIsjcas os recursos humanos enfirn, o apoio
técnico do atual Tribunal de Contas, porque isso já está considerado nesseparecer encomendado pela Assembléja Legislativa do Prof. Raul MachadoHorta, concluindo pela inconstitucionalidade considerando al a invasao de
cornpetêncja A crlacão dos cargos de Conseiheiro seria por conta exclusiva
dessa nova estrutura agride, entâo dispositivos constitucionais 

relacionadoscorn os aspectos da moralidade da razoabijidade e da impessoalidadeTambérn nao se aponta de once sairão os recursos
Questäo de Ordem

o Deputado Marcos Helénio - Antes de concluir, solicito o encerrarnento dareuniäo Nâo ha condcao de prosseguirmos porque não ha "quorum"Suficiente
o Sr. Presidente - A Presidénc ia tendo em vista a importância da matériaem pauta, determina ao Sr. Secretário que proceda a chamada dosDeputados para a recomposiçao de "quorum". Corn a palavra, o Sr.Secretárjo 	 -

o Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Faz a chamada)o Sr. Presidente - Responderarn a chamada 32 Deputados Portanto, ha"quorum" para a continuaçao dos trabalhos Corn a palavra, para discutir a
proposta, o Deputado Marco Regis.

o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente Srs. 
Deputados nâopoderiamos no rnomento em que se discute a 

Proposta de Ernenda aConstituicao n o
 48, estar ausentes do debate e por conseguinte deixar claro

aqui nesta tribuna e nos anais da Assembléia Legislativa a nossa posiçâopessoaf InUmeras vezes durante esta legislatura, nos nâo cansamos de
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dizer realmente a nossa posiçào e a nossa opiniâo. Trata-se de uma opinião
ünica e solitária, daquele ünico representante do PPS, eleitos que fomos no
pleito eleitoral de 1994.

Mas, diante dessa inferioridade numérica e dessa ate falta de
representatividade no momento de votacâo nesta Casa, porque
representamos, tão-somente urn Unico voto desses 77 Deputados, não ternos
o poder de convencimento de bancada, porque somos solitários, não temos
realmente como dialogar corn companheiros de bancada, rnudar ou tentar
mudar suas posicães, e muito rnenos temos a pretensão de, aqul desta
tribuna, mudar a opinião de colegas de outras bancadas, de outros partidos,
de outras coligacôes. Repetindo, temos, para corn aqueles que nos elegeram
para a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, para corn o eleitor que nos
confiou o seu voto, o dever de sinceridade de manifestar sernpre que
necessário a nossa posiçâo diante dos ernbates que se travam nesta Casa.
Assim fazendo, temos a certeza de que isso ficará registrado nos anais da
Assernbléia Legislativa de Minas Gerais como nossa trajetória politica e
presença parlarnentar nesta Casa.

Ha pouco, urn colega, acima de tudo, urn amigo, nos criticava, perguntando
de que lado estávamos e que jogo duplo faziamos nesta Casa. Gostariamos
de responder ao nosso colega parlarnentar, que, neste rnomento, está
ausente do Plenário, mas talvez esteja nos ouvindo ou nos vendo pela TV
Assernbléia, em seu gabinete. Repetimos, mais uma vez, nossa posição
nesta Casa e transparente, cristalina e flui ao sabor das palavras que
ernanam da nossa mente, mas sob o pulsar do nosso coração. Para esse
colega responderia que não fazemos jogo duplo nesta Casa. Gostaria
também de esciarecer para o "Estado de Minas", que publicou hoje, em seu
prirneiro caderno, se não me engano, na pág. 2, que aliados do novo
Governador Itamar Franco se rebelam contra o Governador eleito. Diria, mais
uma vez, para o próprio jornal, para os telespectadores da TV Assembléia,
para os parlarnentares desta Casa que, agora, eleito Itamar- Franco, não
estou na tribuna fazendo jogo duplo. A rnatéria veiculada pelo "Estado de
Minas" nos deu corno aliados de Itamar Franco. Na verdade, assumimos,
claramente, uma posicäo politico-eleitoral favorável a Eduardo Azeredo, e o
fizemos tendo em vista urn principio de amizade pessoal, corn urna posicâo
de lealdade de ser hurnano e de lealdade politica. 0 jornal nos dá como
aliados de Itamar (poderemos ate s&lo na prOxima legislatura), mas näo
fornos aliados de Itarnar Franco na campanha eleitoral que ora findou, pois
nos definimos clararnente por Eduardo Azeredo para o Governo de Minas
Gerais, nos definirnos clararnente por Ciro Gomes para a Presidéncia da



30RepUbltca nos definirnos claramente a favor de Jünia Manse e,
conseq Oentemente, de seu suplente, Deputado Marcos Helênio, aqul
presente, para o Senado da Repübjjca

Portanto respondo ao nosso colega que esse jogo nâo é duplo, porque esta
e a posiçäo que querernos defender aqui na tribuna, quando discutimos a
Proposta de Emenda a Constituiçao n o 48/97, do Deputado Ermano Batista. 0
Deputacjo Ermaria Batista iniciou sua trajetória corn a Proposta de Emenda aConstituicão no 31/97, que continha equivocos, era eivada de ilegalidades e,
por isso, foi sepultada e retomada corn a no 48/97. Meu caro colega, que nàoyou declinar a name, meu caro amigo, colega de profissão, nâo estou fazendo
jogo duplo, porque, mais do que isso, essa praposta de emenda a
Constitucao nâo tern caráter partidário algurn, essa emenda nào represerita
uma opiniao do Governo de Minas Gerais, é nascida do ventre da Assembléja
Legislativa de Minas Gerais, pelas mâos e pela mente de urn dos seus rnais
brithantes membros: o Deputado Ermano Batista, que respeitamos e
admiramos muitissimo Tenho a certeza e a Conviccao de que a Deputado
Ermano Batista, corn o seu brilhantjsmo corn a seu propOsito de melhoria da
coisa püblica, corn os seus sentimentos, está canvicto de que sua proposta
de emenda a Constituicâo é para o bern de Minas Gerais, para a bern dos
seus municiplos

Mas, tenho certeza de que ha colegas que dele discardarn, como, por
exernplo, o rnais votado nas ültimas eleicoes, Deputado Joâo Leite, pelo qual
temos o mais profundo respeito, sentirnento de amizade e, mais do que isso,
admiracao pelo seu trabalho parlamentar independente e isento nesta Casa,
ernbora membr-o de uma bancada poderosa, a do PSDB. Deputado Joâo
Leite, Presidente da Corn issáo de Direitos Humanos desta Casa, que tern se
destacado na sua luta cotidiana pela valonizacao da vida. Por conseguinte,
temos posiçöes conflitantes. Mas já no se trata aqui de divergencias polItico-
partidârias como meu colega Deputado, meu colega parlamentar, meu colega
medico, rneu colega de prafissão quis aqui dizer que estávamos fazendo jogoduplo.

Nossa preocupacao Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que nos
aprofundemos na discussão dessa proposta de ernenda a Canstituiçao
porque, na verdade, sendo apresentada em ano eleitoral coma foi, levou a
discussâo ate a imprensa mineira, veio a baila nesta Casa e fez surgirem
comentán:os dos cidadâos de Minas Gerais de que seria urn "trem da alegria"
para contemplar Deputados em final de carreira nesta Assembléia, e hoje é
dada por jornais coma uma proposta pana privilegiar candidatos derratados
nas ültimas eleicoes Mas temos centeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de
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que a Deputado Ermano Batista não se prestaria a urn propósito tao ign6bil
coma esse, porque conhecemoS muita bern a conteüdo e a chama civica
dele. E urn parlamentar operoso e dedicado. Deputado Ermano Batista, que
fez essa proposta corn a mais nItido raciocInia de meihoria da fiscalizacão
das financas püblicas em Minas Gerais, dentro dessa divergéncia não
partidária, conta corn a apoio preciosa de colegas seus de bancada, de seu
partida, a PSDB, e de outros partidos, mas tern a opasicãa de urn colega
atuante, operoso e inteligente coma Joäa Leite. Na verdade, aqui não
estamos numa disputa maniqueista do bern contra a mal. Queremas afastar
da discussãa esse maniqueIsmO, essa pnesuncáO de caracterizacàa
pantidária e ideolágica da Praposta de Emenda a Canstituicáa no 48/97.
Querernos, dentro desse espIrito divergente, que todos possarnos chegar a
urn ponto em cornurn, a urn born termo. Tenho a centeza de que, pelas
discussöes levantadas nesta Casa durante toda a dia de hoje, quando
ressurgiu essa proposta de ernenda no Plenánio, que ela podera ser meihar
analisada, rnelhor discutida, embara já esteja tramitando ha quase urn ano.
Fizernos parte de uma cornissâo, nomeada par S. Exa. a Presidente da
Assernbléia Legislativa, Deputada Romeu Queiroz, para, no prazo de urn
mês, analisar os diversos projetas relativos ao Tribunal de Contas de Minas
Gerais. E havia outras propostas, inclusive da vinda do próprio Tribunal de
Contas, que previam rnudanças na sua estrutura. Mas acha que rnuitas vezes
agirnos levianarnente aqui, nesta Casa, e rnais levianarnente agimos, corn
muita superflcialidade, na discussäo de centos projetos. Assirn sendo, quanda
essa cornissão, nomeada pelo Presidente Romeu Queiroz, passou a discutin
as diversas propostas de mudancas na estrutura do Tribunal de Contas, e,
par conseguinte, a criaçãa de urn Conselho de Contas dos Municipios, a
fizemos corn essa superficialidade, fora de urna seniedade de prapósitas,
quando deveniarnos ter requisitado a competente assessonia da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, presente neste Plenário, presente em todos as
departamentas e divisöes desta Casa Legislativa, pessoas argutas, cerebrais,
que poderiam trazer coma subsIdio pana cada urn de nos a que seria rnelhor
na articulação de urn nova Tribunal de Contas dos Municipias. Temos vánias
argurnentos favonáveis e contránios a cniaçao de urn conseiho de contas nos
municipios. Ternos o argumento de que a Tribunal de Contas do Estado tern
competência, par meio de urna de suas câmaras, de cuidar das contas dos
municipios. Na verdade, Minas Gerais canta corn 853 municipios, e muitos
argumentarn que Estados pouco populosos da Federaçáo Brasileira dispöem
de urn Tribunal de Cantas composto par urn mesrno nUmero de Conselheiros
que a Estado de Minas Gerais, que 6 muito rnais populosa. Dentro desse
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conta corn o mesmo nümero de Conseiheiros de Estados pouco PO PUIOSOScomo Arnapá, Roraima e outros. 0 Estado de Minas Gerais teria que apreciar
contas de centenas de municipios corn urn nUmero reduzjdo de 

ConseiheirosE ficamos a meditar, porque já fornos ate o Tribunal de Contas do 
Estado,e, muitas vezes esse Tribunal representa uma caixa-preta na nossa

argumentação, porque, quando vem o Presidente do Tribunal de Contas a
Assernblé:a Legislativa, nurna audiência püblica, ou quando fomos ao Tribunal
de Contas para tentar discutir corn seus Conseiheiros as razães da ampliacao
do nUrnero de Conseiheiros ou da criacao de urn novo Conseiho de Contas
do Estado, ficamos dentro do mistérlo dessa caixa-preta porque o Tribunal,
invocando ser urn apénd ice da Assembléia Legislativa, não deseja emitir sua
opinião clara sobre a necessidade de urn novo conselho de contas. Ficamos
sern saber se e temor do Tribunal de Contas do Estado que urn novo tribunal
especIf,co para os municipios seja criado, se vão perder privilégios nas
nomeacaes de cargos que hoje estáo sob o seu dominjo ou Se, na verdade,
O 

Tribunal, como dizem, dá conta do recado, e as contas dos municipios não
estào emperradas nas mãos de Conselheiros, estariam sirn, emperradas nas
mãos das diversas diretorjas do Tribunal. Essa é a argumentaçao que
obtivemos do Tribunal de Contas do Estado. Assim sendo, Sr. Presidente,
Srs. Deputados ficamos numa situacão hesitante, numa situaçao de
dificuldade para decidir que rumos tornar.

Portanto meu colega que me atribuju jogo duplo, que perguntou de que
fado estou, esfou sim, desde que esse projeto veio para esta Casa, contrário
a ele, inclusive na Comlssão nomeado que fui por S. Exa. o Presidente
Romeu Queiroz, no primeiro sernestre Mas posso mudar minha opinião, Sr.
Presidente Srs. Deputados se formos a fundo buscando reduzir as
diferencas de Opinião existentes aqui dentro. Poderemos retroceder, recuar,mudar de posicão, se tivermos o absoluto convencimento de que urn novo
tribunal e necessário para se dinarnizar a apreciacao das contas dos
municIpios Quando vern a argurnentaçao de que contas não são apreciadas,
respondo que as rninhas de Prefeito Municipal de Muzambiriho, no periodo
de 1989 a 1992, já foram apreciadas Contas rejeitadas por falta dedo

curnentaçao retornaram a Camara Municipal da minha cidade e foram
aprecjadas por urna Câmar-a Municipal amplamente Oposjcjonjsta onde
tmnhamos apenas urn Vereador. Foram aprovadas de novo pela Càniara
Municipal de Muzambinho por unanjmidade Por isso mesmo achamos 

quealgumas mudanças tern de ser feitas na dinâmica do Tribunal de Contas.
Algumas delas já aconteceram A própria Constituicao Federal de 1988

determina que as contas dos municipioS, dos Estados e do Distrito Federal
tern de receber parecer previo dentro de urn ano após a sua apresentacãO. E
sabemoS que a maioria das contas tern recebido esse parecer prévio dentro
das regraS constitucioflaiS, ou seja, dentro do prazo de urn ano. Sabemos que
ainda ha contas anteriOreS a 1988 sem julgarnento preciso e definitivo. Essas
contas estão incluldas naquela gama de processoS que não foram apreciados
pelo Tribunal de Contas de acordo corn a nova regulamentacão da
ConstituicãO Federal de 1988. Assim sendo, ainda não foram apreciadas
porque, na verdade, houve uma transicão constitucional que não as englobou,
já que estavam sendo examinadas pelo Tribunal de Contas sob outro critério
de apreciacão.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos convicto de que queremos
aprender corn os colegas juristas, corn os colegas advogados e também corn
aqueles que ja foram Prefeitos, para decidir qua[ a meihor maneira de
encaminhar as contas dos municIpios. Para isso, temos que ouvir, também,
os parlamentareS que se colocam contrariamente a criação do Conselho de
Contas dos MunicipiOS. Assirn, estamos nesta tribuna obstruindO, não
cegamente, de forma radical, porque não é da nossa Indole estar aqui
obstruindo por obstruir ou fazendo oposicão por oposicão.

Na verdade, a nossa posição, durante esses quatro anos na Assembléia
Legislativa, foi de independência, ate porque o PPS, em 1994, no segundo
turno das eleicöes, foi o primeiro partido de esquerda a dar apoio ao então
candidato Eduardo Azeredo. Fornos a reunião da Executiva compelidos a dar
apolo legislativo, corn independência, ao Governador Eduardo Azeredo, tendo
sido esta uma decisão partidária, dal a nossa conduta permanente.

Por isso mesmo, como dizern os jornais, votarnos quase sistematicamente
corn o Governador Eduardo Azeredo, apesar de termos nos posicionado
contrariamente muitas vezes, como, por exemplo, no projeto de aumento das
custas judiciais. Na verdade, durante a discussão desse projeto, lembramoS
de urn conselho que recebemos de nossa esposa, que já era advogada antes
mesmo de sermos Deputado, que dizia que as custas do Judiciário eram
muito elevadas e que, quando cidadãos de posses medianas precisavarn
recorrer a justica, deles não se podia cobrar nada como advogado, pois as
custas do Judiciário por si sO já eram elevadas. Assim, votamos
contrariamente aquele projeto no final do ano passado. E a nossa conviccãO
era tao cristalina, tao consensual, que o prOprio Governo do Estado de Minas
Gerais reconheceu que havia exorbitância nas custas, enviando, para cá, urn
projeto para corrigir parte daquele, de decorrer deste ano.

Portanto, Srs. Deputados, Sr. Deputado Marcelo Gonçalves, meu caro
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34amigo, estamos aqui dlScutindo de acordo corn urn critério parlamentar.
Quando somos ee:fos para uma Cãmara de Vereadores, para umaAssembjéja Legislativa para a Câmara Federal ou para o Senado 

Federal,temos que nos comporfar como parlamentar. E o papel do parlamentar, comoa própria palavra ja diz, e falar, falar, falar; é discutjr, discutir, 
discutir,enquanto não se esgotam todos os argumentos das par-tes divergentes Nãopodemos ser eeitos para uma Assembléja Legjslatjva e ficarmos de boca

fechada votando tudo como -vaquinhas de preséplo" Nâo é esse o papel dopar
lamentar. 0 papel do parlarnentar é discutir, é falar, é ler, é debater, élevar as ültirnas conseqb6ncias a discussão de urn projeto de lei, porque essa

é a finalidade precIpua do mandato de urn Deputado
Legislar e fiscaljzar são funcoes principals de urn Deputado, embora hoje

nos jornais tenharnos dado a nossa posição favorével as verbas de
subvencao, porque elas representam uma conquista institucional 

daAssembléia Legislativa de Minas Gerais. Nós, dentro da nossa pequenez de
Deputados, sornos co-responáveis muitas vezes, pela adrninistracao doEstado e, onde o olho grandioso do Estado não enxerga 

Os problemasp
equenos, os Deputados que tern olhos de raios X par-a os pequenos

problernas nas nossas cidades, podern ajudar a resolve-los corn a verba de
subvencao Muitas vezes, coma Deputados , ternos sensjbjlidade suficiente e
agucada para serrnos capazes de enxergar e escutar problemas que outros
não percebem Por isso defendernos hoje na imprensa parte dessasubvencao corno conquista institucional Aqui todos os partidos todos asD

eputados tern direito a elas. Não ha discrirninacao polItica se vocé votar a
favor ou contra para receber a verba da Assernbjéja Ela é uniforrne, é para
todos e eu rnuitas vezes contesto a posicäo daqueles que são contrários as
subvencoes Ternos sim, que vigiar suas aplicacoes Fiscaiizálas rnelhor,rnas, para isso, ha toda urna legislaçao pertinente. 0 próprio 

MinistérioPbjjco recebe cOpias dos COflVêflIOS para fiscalizar os rnunicjpjos
Estamos aqui dentro desse propósito, sern radicalismo mas corn a visão

parlamentar para discutir, e é obrigacao de todos nOs 
Deputados discutir,ouvir e não é nenhum favor o Deputado vir para o Plenárjo ouvir aarg

urnentaçao de outro colega. Isso e obrigacaa nossa. Devernos por
iniciatjva prOpria, ou de nossa assessoria , pegar os projetos em trarnitacaonessa Casa para exarninálos Votarido corn Consclêncja Não podemos nos
comportar corn indiferenca 0 papel do Deputado é permanecer aqui, é estarnas camissöes, discutir corn a sociedade o que é melhor para o Pals e para anasso Estado.

Agradeco o brilhante aparte do Deputado Sebastião Helvécio.
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Gostaria de dizer ao colega que a fina ironia por ele utlizada não serviria
como carapuca para mim, porque, na verdade, antes rnesrno que V. Exa.,
Deputado Sebastião Helvécio, falasse da minha "importãncia", eu já o tinha
feito no preâmbulo deste pronunciamenta. Acredito que V. Exa. estivesse
desatentO, porque eu já dizia da rninha desirnportância, da rninha pequenez
numérica corno Deputado da Assembléia Legislativa. Agora, a nossa
importância vai aumentar urn pouco, embora seja urn aumento de 100%,
serernos dais do PPS. Vamos ficar restritos a dois colegas. Quisérarnos nós
que tivéssemos urna bancada de 10 ou 15 Deputados. Mas essa ironia não
me fere porque tenho urna sensibilidade agucada e eu já dizia ao Plenário
que nàa tenho irnportância, porque sou 1 voto em 77. Não tenho bancada
para convencer rneus colegas. E disse que jamais teria a pretensão de querer
convencer colegas de outros partidos, porque cada urn já está corn sua
opinião bem-formada. Mas queremos esciarecer aos telespectadores da TV
Assernbléia, Canal 11, que estamos aqui tentando falar algurna coisa do
Tribunal de Contas. E posso não ter falado nada de tao impartante para a
Deputado Sebastião Helvécia, rnas tenho a certeza de que, para alguns
telespectadores da TV Assembléia, alguma coisa de Util talvez eu possa ter
levado a eles, porque trouxe aqui a rninha experiência de Prefeito e trago hoje
também a minha rnodesta experiência de quatro anos de parlarnentar da
Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mas sou 1 em 77. Mas
tenho a minha conviccão, e ela merece chegar ate a casa do telespectador,
através da TV Assembléia. E precisa chegar, porque, se näo, o meu partido
não vai crescer. Então, é através desta tribuna da Assembléia Legislativa que
o PPS pode ernitir a sua apinião. E essa opinião, chegando na telinha da sua
casa, pode mostrar o comportamento do Deputado do PPS, do partido de
Ciro Games, de Roberto Freire. E esse partido, talvez, no próxirna pleito,
possa crescer e ter urna bancada expressiva para sermos ouvidos coma
pessaas importantes, como Deputadas "raposöes" desta Assembléia, que
hoje não sornos.

Somos, haje, urn "lambarizinho" neste oceano parlamentar de 77
Deputados. Mas a nosso tempo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não está
sendo tornado apenas para exposicöes criteriosas e sintéticas, como quer a
caro colega, Deputado Sebastião Helvécio. Na verdade, aqul estamos
usando, sirn, de prolixidade. Estamos sendo prolixos. Eu dizia ate que iria
retardar a meu acelerador verbal, porque, coma sou urn homem elétrico, par
Indole, falaria corn rnuita irnpeto e, assim, gastaria rapidamente minhas
palavras, disponda de 60 rninutos para este trabaiho de obstrucão. Porque
este é, sim, urn trabaiho obstrutivo que me propus a fazer nesta tarde. E, para
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36fazer urn trabaiho obstrutivo por uma hora, sem ler maiores textos do projeto

para falar por uma hora, a Silvio Santos, precisamos sim, ter alguma
competéncia verbal e intelectual pois, do contrárjo, naufragaremos neste
processo obstrutivo

Dal, senhores telespectadores , Sr. Presidente, senhores nas galerias, a
prolixidade de nossa fala. Isso é necessário porque realmente precisamos
usar Os 60 minutos que nos são perrnitidos pelo Regimento lnterno da Casa,
para exercer o procedimento parlamentar, regimental e legal da obstrucão.
Quantos colegas vi, nestes quatro anos de Assembléja exercer esse direito
regimental - como as colegas do PT. Quem sabe, na prOxima legislatura, esse
direito nâo será exercido por outros Deputados, que formarâo a nova
Oposicao em Minas Gerais? Quern sabe eles não usarão desse artificioregimental? Essa é que é a beleza e a importância do parlamento - quer nos
municipios quer nas Cãmaras de Vereadores; quer nas Assemblélas
Legislativas estaduais quer no Congresso Nacional, quer na Cämara, quer no
Senado Federal. Acho que isso e muito importante E muito bela, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, podermos utilizar certos artifIcios e, corn eles,
levar argumentacoes Opostas para urn consenso. Quantas vezes, nestes
quatro anos de minha primeira experlencia parlamentar, varamos horas das
rnadrugadas em urn processo obstrutivo, e vimos, na manhã seguinte, surgir
urn ponto consensual urn ponto de uniào entre Situaçao e Oposição! E essa
a beleza do parlamento E, para isso, muitas vezes temos de falar corn esse
Impeto e corn esse torn prolixo, que, as vezes, nâo é sintético, mas analitico,
porque, na verdade, as coisas tern de ser analisadas em todos Os seus
detaihes. Al está a importánc,a do parlamento, e temos de valorizá-1a. Quero
dizer que, nestes quatro anos, auvi criticas de alguns colegas a esses
pracessas de abstrução. Não e esse o caso do nosso colega, Deputado
Sebastiâo Helvécio, que é urn brilhante orador. Quantas vezes fico de boca
aberta, ouvindo-o falar, Deputado Sebastjão Helvécio, porque sei que V. Exa.
é urn homern culto, devotado a causa pUblica. Sei que, havia pouco, V. Exa.
também usava seus argumentos não para me depreciar, mas pra tentar dar
uma outra direcão a esta reunlão. Mas vamos tentar falar por mais 18 minutos
e 20 segundos, que e a tempo que nos resta. E, agora, sim, não serei
sintético, rnas didático, para as telespectadores do Canal da Assembléla e
macante para as calegas que tudo conhecern das Constituicaes Estadual eFederal.

Mas, antes de ser macante para as colegas que tern o dever de estar aqul e
didático para a telespectador, que, muitas vezes, está desatualizado dos
procedimentos politicos, you tentar dizer que a fiscalizacao da União, dos
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Estados, dos municipios e do Distrito Federal está contida nos arts. 70 a 75
da Constituicão Federal. F diz a Secão IX, "Da Fiscalizacao Contábil,
Financeira e Orçamentária: Art. 70: A fiscalizacão contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administracãa direta e indireta, quanta a legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvencöes e renüncia de receitas, será
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema
de controle interno de cada Poder."

Chegarnos ao art. 75, que diz: "As normas estabelecidas nesta secão
aplicam-se, no que couber, a organização, composição e fiscalização dos
Tribunals de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bern como dos
Tribunals e Conselhos de Contas dos Municipios".

Verificarnos que ha urn paralelismo entre a fiscalizacão financeira da União,
que julgamos ser urna entidade ficticia, e a dos municipios, que é urna
instituicao real, através da intermediacão do Estado e dos seus Tribunais de
Contas e ate esse que pode ser criado em nlvel municipal.

Diz a parágrafo tinico do art. 75: "As Constituicöes Federais disporão sabre
as Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete
Conselheiros".

Dal a motivo de as Estados do Acre, de Roraima e de Minas Gerais terem a
mesrno nümero de Conselheiras. Esse é urn mandamento constitucional.

Também querernos dizer que a regutamentacão das cantas dos municIpios
estã contida em suas leis orgànicas, que são a "constituicão" dos municIpios.
Essa "constituiçâo municipal" já existia no Estado do Rio Grande do Sul antes
do advento da Constituicãa Federal de 1988, e, por nova contingéncia
canstitucional, estende-se a todos as Estados e, par conseguinte, a todos as
municIpios brasileiros, aos quase 5 mil municipios brasileiros. Cada
rnuniclpia, corn suas leis orgânicas, tern leis próprias para a apreciação dos
pracedimentos do Prefeito e de sua Cãmara de Vereadores.

Vamos agora a Constituicao do Estado de Minas Gerais. A Constituicão
Estadual, em seus arts. 76 e 77, trata do problerna. 0 art. 76 da Constituicão
Estadual diz a seguinte:

- Lé a "caput" do art. 76 e as incisos I a VII da Constituiçäo do Estado.
0 Deputada José Bonifácia (Em aparte)* - Deputado Marco Regis, V. Exa.

jé parte para a segundo mandato, representanda aquela glariosa terra de
Muzambinho. Observei que, quando se dirigia a tribuna, dizia-me, ou dizia ao
Deputado Marcelo Gonçalves, que seguia a arientacão do Deputado Jaãa
Leite. V. Exa. faz rnuito bern. 0 Deputada João Leite é urn exemplo para a
Poder Legislativo. Todavia, durante a seu born discurso - não pude
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38acompanhar do inIcjo ao fim, ininterrup tamente, mas consegui apreendermuita coisa -, V. Exa. se referju várjas vezes a outra Lideranca também Ilustre
desta Casa, o Deputado Sebastio Helvécjo Ele nào teve a Ventura de ternascido na flossa M uzambinho, mas, sim, em Juiz de Fora, terra, alias não
direi natal, mas aquela onde o GoVernador e Presidente Itamar 

Francoexerceu a sua atiVidade politica Estou em düvida, porque, pela observacao
que faço da atuação do nobre Deputado Joâo Leite, no episódjo 

desseprojeto, ele parte para urna estrada, enquanto o Deputado Sebastjão Helvécio
parte para outra. Observo que V. Exa. fica como aquele dramaturgo frances
que dizia: Entre les deux, mon coeur balance" Assim, confesso que não sei
a direcâo de V. Exa., se segue as origens juiz-foranas ou as orientaçosatleticanas do ilustre Deputado João Leite.

Gostaria que V. Exa. esciarecesse a Casa e a fizesse de manejra objetiva,tendo em vista que a filosofia dos que discorrem nesta tribuna influl em alguns
de seus pares, na decisão desse problerna que estamos discutindo. Entâo,
gostaria que V. Exa., nos paucos minutos que the restam, ao 

encerramentodo meu aparte, tivesse a aportunidade de esclarecer quai e o seu destino e 
0seu caminho porque, quern sabe, imbuido desse espirjta filosófico de

Muzambinho poderemos também participar dessa trajetOrja. Peço que, nos
minutos que Ihe restarn, esclareça bern a sua posico, pois, do contrãrio,Vo ltarernos ao aparte corn o qual V. Exa. muito me honrou. Muito obrigado.

0 Deputado TarcIslo Henriques (Em aparte) - Sr. Deputado, gostaria de,nos üitimos minutos que faltarn a V. Exa., Solicitar-Ihe que adiantasse a sua
idéia e apiniäo para que alguns Deputados que ainda näo se definiram
pudessem chegar a uma conclusão Ouvi atentamente todos Os discursos ecolocacoes que foram feitas aqui, do principio ao fim. Confesso que ainda
tenho düvidas nesta votacao. Se bern que alguns Deputados tenham incisiva
e ciaramente demonstrado que o que queriam era obstruir e apenas passar 

0tempo. Fico com aquela noço de que estamos discutindo urn assunto da
mais alta importáncja

Veja V. Exa., ainda ontem, veio a luz urn pacote, do Governo Federal, corn
uma série de propostas para enfrentar a crise que atravessamos Entre etas,a questao da necessidade de se cojbirern a corrupcao Os desvios de verbase recursos p(ibljcos 0 que estarnos percebendo? Que a Governo Federal,por exemplo propoe a contrataçao por concurso pUblico, ou ate na
ernergencia sern concurso, de Vários fiscais da arrecadaçao . Se não meengano, quer urn nCjmero de 1.500 fiscais. Poderia parecer para aiguérn
desavjsado a seguinte se haverá uma reducao no nUmero de funcionárjos ouate mesmo nos seus Vencirnentos, camo a Gaverno Federal pode propor a
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contratacaa de mais 1.500 funcionários para a arrecadação federal? Entre
parenteSeS, chegarnoS a conclusão de que a arrecadação, tanto no piano
nacional quanta estadual - e par isso, acabamos sofrendo um prejuiza
irreparável - é profundamente deficiente.

Por outra lado, também percebemas que, na semana passada, chegou a
Assembléia uma proposta do Tribunal de Justica solicitanda a criacáo de mais
25 cargos de JuIzes do Tribunal de Aiçada e mais 15 cargos de
Desembargador para a Tribunal de Justica. 0 que a Poder Judiciário quer
corn isso? Quer fazer corn que a Poder Judiciário seja mais eficiente no seu
atendimento. Par al afara, ha outras casos. Agora, nas discussöes eleitorais,
vimos que, para atender convenientemente a seguranca do nosso Estada, a
Governo se proporia a contratar 2 mil soldados. Assim, quanda discutimas a
criaçâa de mais sete Consetheiras, näo veja coma isso pode entrar em
choque corn a chegada ou vinda a iuz desse pacote.

Agora, somos todos unânimes em concluir que a Tribunal de Contas nãa
funciona a contento. Deputada Marco Regis, isso acantece porque ficou uma
excrescëncia na Constituição Federal que diz que as Estados tern sete
Conseiheiros. No entanto, nem todas as Estados tern a mesmo niimero de
municIpios, nem tern a mesma populacao. Conclusâo: alguns Estados, coma
o Rio de Janeiro, que tern 54 ou 56 municipias, náo podem ser comparadas
corn Minas Gerais, que tern cerca de 850 municIpios.

Se a Deputado Adetma Carneiro Leão deseja fazer urn aparte, pediria a S.
Exa. que solicitasse a aparte, mas que falasse apenas depois que terminasse
a rninha fala.

Deputada Marco Regis, se a volume de servico do Tribunal de Contas de
Minas Gerais näa é a mesmo do Rio de Janeiro, é clara que a nassa
Constituiçaa Estadual está errada. Assirn, temos que aumentar a nümera de
Conselheiros. Coma não ha a intencão de mexer no Tribunal de Contas par
parte do Governo Federal nem par parte da Câmara Federal - e issa deveria
ter acontecido, no Tribunal de Contas da Uniäo, rnodificando-se a
Constituiçao -, haje chegarnas a essa situaçãa em Minas Gerais.

Temos contas de Prefeitos atrasadas ha io anos. Isso ate nos Ievou a
propor a Assembiéia Legislativa que todas as contas nâo discutidas ate ha
dois anos sejam consideradas aprovadas. Parque näo é possivel manter a
guilhotina no pescoco de Prefeitos que estâo querendo disputar mandatos, e
sernpre surge a questão de que está sendo processada no Tribunal, que as
contas não foram aprovadas, que estãa sendo discutidas ou que tenham sido
condenadas. V. Exa., que ja foi Prefeito, sabe rnuito bern a transtorno que as
Prefeitos sofrem corn essa situaçãa.
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0 que se percebe nessa situaço? Queremos aumentar o nOmero de

Conselheiros do Tribunal de Contas? Não podernos, porque a Constituicao
Federal no permite.

Veio, então, a soluçao que já existe em alguns Estados, que é o Conseiho
Municipal de Contas. Esse Conseiho Municipal de Contas traria qual prejuizo
para o nosso Estado? Gostaria de ouvir a sua opiniao, Deputado Marco
Regis, não sO por sua experiencia e por seu brilhante mandato como
Deputado, mas também como Prefeito. Qua! é 0 dispêndjo, qual é 0 gasto que
teremos corn a nomeação de sete Conselheiros? Por urn lado, poderernos
atender e fiscalizar rnelhor os municipios vamos discutir melhor e corn mais
rapidez as contas que esto em pauta para serem discutidas. Mais, ainda,
Deputado Marco Regis, vamos poder ajudar as Prefeituras, orientando-as,
impedindo que muitos recursos sejam empregados irregularmente Não digo
isso de urn modo doloso, digo ate que isso acontece de modo culposo, por
negligencia e por relaxamento, quando o Tribunal no faz aquela fisca!izaçao
que deveria ser itinerante por todos os municipios, além de ajudar, orientar e
participar dessa distribuição de verbas.

Por isso, gostaria de ouvir sua opinião, naturalmente muito judiciosa, se
essa tentativa de emenda a Constituicao proposta pelo Deputado tern a sua
validade, se esse gasto não ira se transforrnar numa utilidade e numa grande
econom p a para as Prefeituras. Deputado Marco Regis, estamos num final de
mandato e temos a responsabilidade de tentar aperfeiçoar o sistema
administrativo e de governo do Estado e do Pals. Nâo estaria al urn momento
muito oportuno para que isso acontecesse? Gostaria que, corn toda isençâo,
V. Exa. pudesse me responder. Muito obrigado.

o Deputado Marco Regis - Fico muito honrado corn o aparte de V. Exa. e,
especialmente, corn as palavras do Deputado José Bonifácio, porque, jamais,
em rninha modesta vida, esperei que pudesse ser aparteado por urn
descendente dos Andradas.

* - Sern revisão do orador. 	 -
Questöes de Ordern

o Deputado Ivo José - Deputado Marco Regis, gostaria de interrornper a
sua eloquente argurnentacao, lamentando a interrupcao, mas náo ha
"quorum" que permita dar atencao ao discurso de V. Exa., e solicito ao nobre
Presidente o encerramento de piano, da reuniäo, uma vez que näo temos
condiçoes de prosseguir os nossos trabalhos.

o Deputado Sebastjão Helvécjo - Sr. Presidente, sobre o pronunciamento
do Deputado Marco Regis, é rnuito inteligente, profundo e tern sido de uma
importãnc:a especial para decidir a nossa postura em relaçao a esta proposta
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de emenda constitucional.

Ainda mais que estarnos perceberido que o nobre Deputado tern
encarninhado corn muito poder de sintese a importância desse assunto para a
sociedade mineira. E desejo dos Deputados continuarem ouvindo a tao
ilustrada palestra. Solicitamos a recomposicão de "quorum" para que
possamos ouvir as paiavras do nobre Deputado Marco Regis.

0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai deterrninar ao Sr.
Secretário que proceda a chamada para a recornposicào de "quorum".

0 Deputado Agostinho Patrüs - Sr. Presidente, acho isso desnecessário.
Temos 26 Deputados presentes ern Plenário.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a presenca de 26
Deputados em Pienário. Portanto, ha "quorum" para o prosseguirnento dos
trabal hos.

0 Deputado Ivo José - Sr. Presidente, no momento em que soiicitei o
encerramento da reunião, tInhamos, neste Plenário, 14 Deputados. Não foi
sem observar que fizemos esse pedido.

0 Sr. Presidente - Antes que a Presidéncia fizesse a recomposição de
"quorum", os Deputados retornararn ao Plenário. Como foi veriflcada a
presença de 26 Deputados, continua corn a palavra o Deputado Marco Regis.

Questöes de Ordern
0 Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, antes de conceder o prOxirno

aparte, solicito verificacão de "quorum", pois não ternos, ern Pienário, nUrnero
suficiente de Deputados para prosseguimento dos trabaihos.

0 Deputado José Militão - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, não
é preciso pedir a verificaçào de "quorum", porque ternos rnais de 26
Deputados presentes. Por outro lado, o tempo do Deputado já se encontrava
esgotado, quando ele pediu a questão de ordern.

0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a presença de 26
Deputados em Pienário, portanto ha 'quorum" para prosseguirnento dos
trabaihos. 	 -

o Deputado Adeirno Carneiro Leão- Gostaria que fossem identificados
Deputados presentes no rnomento em que foi feita, de piano, a verificaçâo de
"quorum".

o Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, o Deputado que pediu a
verificacâo estava ausente. Então, näo tern esse direito, porque estava iá
fora.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Não é possIvel nem aceitávei fraude
na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, especialmente quando

0 Deputado Agostinho Patrüs - Sr. Presidente, esta Casa confia na decisao



de V. Exa., que, como Presidente, assume a instituição. 	
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o Deputado Adeimo Carneiro Leäo - Sr. Presidente, solicito que sejam
citados os Deputados

o Sr. Presidente - Está corn a palavra o Deputado Agostinho Patrüs.
o Deputado Agostinho PatrUs - Não ha necessidade de que os Deputados

sejam identificados. Isso é uma afronta a Presidéncia
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sob pena de esta Casa ficar sob

suspeição, Sr. Presidente.
o Deputado Agostinho PatrUs - Confirme a decisão de V. Exa., Sr.

Presidente.
o Deputado Adeirno Carneiro Leão - A decisao somente será válida se

nomes dos Deputados forem citados para o conhecirnento do Estado de
Minas Gerais. Antes disso, foi solicitada a Presidêncja a verificaçao de
"quorum". Estou solicitando a Presidéncia, para que ele seja confiável, o
nome dos Deputados presentes.

o Sr. Presidente - A Presidêncja, para sanar a dUvida, vai determinar ao Sr.
Secretário que faca a chamada para a recompos,çao do "quorum". Corn a
palavra, o Sr. Secretârio.

o Sr. Secretárjo (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 30 Deputados. Näo ha outros

oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que a TV Assembiéia estará inaugurando
a transmissão por meio de satélite para os Municipios de Caratinga,
Governador Valadares e Montes Claros, no dia 5 de novembro, quinta-feira, e
convida os Deputados para comparecerem aos atos de inauguraçào, que
ocorrerão nas Prefeituras dos citados municipios, nos seguintes horários:
Caratinga, as 16 horas; Governador Valadares, as 18 horas; Montes Ciaros,
as 20 horas; neste municipio, a transmjssào já está ocorrendo pelo Canal 30.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, ficando
desconvocacja a extraordinárja marcada para hoje, as 20 horas, e
convocando os Deputados para a ordinária da prOxima terça-feira, dia 3 de
novembro as 14 horas, corn a seguinte ordem dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na ediçáo anterior.). Levanta-se a reuniâo.

TRAMlTPcAo DE PROPOSIcOES
ESSENCIALIDADES DA PROPOSTA ORcAMENTARIA EXERCICIO DE
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1999 (MENSAGEM N° 297/98), PROJETO DE LEI N° 1941/98, PUBLICADO
EM 15/10/98, FAG. 20

* - Os Demonstrativos da Receita e Despesa segundo as categorias
econômicas foram publicados na ediçäo do "Diário do Legisiativo" de
4.11.1998.



w

BELO HORIZONTE QUINTAFEIRA 5 DE NOVEMBRO DE 1998 44j 	
Henriques - Wanderley Avila - Wilson Fires - Wilson TrOpia. 	

45

ATA

ATA DA 414 a REUN!AO ORDINARIA EM 3/11/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Francisco

Ra ma ho
Sumárjo Comparecimento - Abertura - 1a Parte: P Fase ( Expediente) : Ata -Correspondéncia : OfIc:o n° 30/98, do Presidente do Tribunal de Justiça - 2Fase (Grande Expediente) : Apresentacao de Proposicoes : Projetos de Lei n°s1.953 a 1.955/98 - Requerimentos dos Deputados Bené Guedes e outros (2)e Gilmar Machado - Comunicacoes : Comunicacoes dos Deputados Tarcisio

Henriques, Alberto Pinto Coelho e Sebastjão Navarro Vieira - Oradores
Inscritos Discursos dos Deputados Adelmo Carneiro Leao, Marco Regis,
Carlos Pimenta, Raul Lima Neto e Gilmar Machado - 2p

	

	 Parte (Ordem do Dia):
Fase: Aber-tura de Inscricoes - Designacao de Comissöes; Comisso

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituicao n°
61/98 - Despacho de Requerirneno. Requerirneno5 do Deputado Bené
Guedes e outros (2); deferimento - Requerimeno do Deputado Gilmar
Machado; indeferimento - Votacâo de Requerimeno Requerimento da
Deputada Maria José Haueisen aprovacao - Questâo de Ordem; chamadapara recornpos,çao de "quorum"; inexisténcia de nümero regimental para
confinuacao dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - !vo José -

Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carnejro Leao -
Agostinho Patrüs - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Junior - Alvaro Antãnio - Ambrosia Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antonio Andrade - AntOnio Genar-o - AntOnio Julio - AntOnio Roberto -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Durva! Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Ibrahim Jacob
- Irani Barbosa - Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - Joáo Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga
- José Henrique - José Militão - Marco Regis - Marcos HelOnio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastjäo Costa - Sebastião Helvécjo - Sebastiao Navarro Vieira - Tarcjsio

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 14hl5min, 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 as
nossos trabalhos. Corn a palavra, a Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior. 1  Parte

1  Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Ivo José, 20- Secretário, procede a leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restricOes.

Correspondéncia
- 0 Deputado Dilzon Melo, 4°-Secret6rio, nas funçoes de 1 0-Secret6rio, lé a

seguinte correspondência:
"OFICIO N O 30/98*

Belo Horizonte, 28 de outubro de 1998.
Senhor Presidente:
A propôsito da mensagern deste Tribunal de Justica relativa a fixacao do

subsIdio para os membros da magistratura e enviada a essa augusta
Assembléla Legislativa, levo ao conhecimento dessa Casa, por intermédio de
Vossa Exceléncia, que a Corte Superior, na sessáo de hoje, abriu a
possibilidade de alterar-se a redaçOo do art. 4 1, que então passaria a ter a
seguinte redação:

"Art. 40 - Aos membros do Poder Judiciário do Estado é concedido abono
variável, nos mesmos termos em que deferido a magistratura federal pelo art.
5° da Lei n° 9.655, de 2 de junho de 1998".

Ademais, no art. 5° proposto, poderá constar que a despesa anual,
decorrente da fixacào do subsidio, importará em R$35.309.051,00 (trinta e
cinco milhOes, trezentos e nove mil e cinquenta e urn reais), tornados para
cálculo as vencimentos e a quadra atuais.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e de
apreço.

Desembargador LOcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justica do Estado
de Minas Gerais."

- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.943/98.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentacâo de ProposiçOes
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o Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - A Mesa passa a receber

proposicoes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicoes:
PROJETO DE LEI N O 1.953/98

Declara de uti!idade pUblica a Associaçao Libano-Brasileira de Saüde de
Jovens, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao LIbano-Brasileira

de Saüde de Jovens, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1998.
Glycon Terra Pinto
Justificaçao: Constitulda ha mais de dois anos na forma de sociedade civil

sem fins lucrativos, politicos ou religiosos, a entidade tern por objetivo
fundamental proporcionar bem-estar fisico, social e psIquico a jovens e
adolescentes. Para tanto, desenvolve campanhas educativas, corn vistas a
difundir na sociedade a importáncia de se investir na formaçao cultural e
cientifica do jovem.

A Associaçao também presta assessoria a empresas, grupos comunitários,
autoridades governarnentais e estabelecimentos de ensino.

Diante de tais consideraçöes, contamos corn o apolo dos nobres pares para
que essa instituição seja reconhecida como de utilidade pUblica.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
e de SaUde para deliberaçäo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 1.954/98
Declara de utilidade püblica a Associação Galpão, corn sede no MunicIpio

de Belo Horizonte.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao Galpão, corn sede

no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ReuniOes, 3 de setembro de 1998.
Marcos Helênio
Justificação: Tendo por principio básico a divulgaçao, a promoção e a

produçâo de atividades teatrais e de outras atividades artistico-culturais em
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todas as suas formas e manifestacöes, o Grupo Galpão, como é conhecido
por toda a populacão rnineira, desempenha significativo papel junto a nossa
comunidade, mormente nos meios culturais e artIsticos, sendo a originalidade
e a qualidade de suas rnontagenS reconhecidas e aplaudidas por todos.

Corn uma atuacão dinãmica e séria, a AssociacãO Galpão, em suas
promocoeS e atividades artisticaS, sempre deu enfoque prioritário a cultura
popular, trabalhandO corn afinco pela construcão de uma sociedade mais
justa e humana.

A par dessas consideracoes, e numa demonstracãO de reconhecimento ao
trabaiho relevante empreendido pela AssociacãO Galpão, esperamoS a
aprovacãO deste projeto de lei pelos nobres pares desta Casa.

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

PROJETO DE LEI No 1.955/98
Dispöe sobre a implantacãO de sinalizacão indicativa e regulamentar nas

rodovias vicinais rurais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Nos municipios onde não haja órgão ou entidade executiva

rodoviária municipal, a Prefeitura, corn assessoramento técnico da Secretaria
de Estado de TransporteS e Obras Püblicas, executará a implanta r,5o de

sinaiizacäO indicativa, regulamentar ou de advertëflcla nas rodovias vicinals
rurais de sua jurisdicão.

Art. 20 - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Püblicas poderá,
mediante convénlo corn os municipioS, executar o projeto e a implantacão da
sinalizacào citada no artigo anterior.

Paragrafo iinico - A Secretaria de Estado de TransporteS e Obras Piblicas
poderá delegar ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -
DER-MG - a implantacão da sinalizacão de que trata o artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-Se as disposiçöes em contrario.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Alvaro AntOnio
Justificacão: E do conhecimento geral a enorme dificuldade de se viajar

pelos milhares de quilometroS de vias rurais dos 853 municipioS de nosso
Estado. Na maioria dos trajetos, o alcance do destino é urn verdadeiro
exerciciO de adivinhacãO, se a viagem é realizada durante o dia. A noite,

torna-se mesmo impossiVel, ficando os viajanteS perdidos no labirinto do
sistema de rodovias rurais.
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Diga-se de passagem que a extensào das estradas municipais e
mensarnente maior que a dos sistemas de estradas federal e estadual. 0

volume de tráfego e a nümero de viagens é crescente nessas vias, utilizadas
par comerciantes, vendedores, produtores rurais e pessoas em geral.

A sinalzaçáo indicativa, simples e objetiva, é imprescjndivel instrumento
para orientar as vajantes e otimizar a utilizaçâo de nossas rodovias rurais.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça, de Transporte e de
Fiscazacao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102,
do Regimento Interno.

- Sâo também encarninhados a Mesa requerimentos dos Deputados Bené
Guedes e autros (2) e Gilmar Machado.

Comunicacoes
- Sâo também encaminhadas a Mesa cornunicacoes dos Deputados

TarcIsio Henriques, Alberta Pinto Coelho e Sebastião Navarro Vieira.
Oradores Inscritos

o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Adelmo Carneira Leâa.
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputada Maria José Haueisen, senhoras e senhores, a Assernbléia
Legislativa de Minas Gerais está, na sua maioria, manifestando sua posicão -
pelo menos é a que se tern evidenciado ate a momenta -, em relaçâo a
votaçãa da emenda a Constituiçao que cria a Canseiho Municipal de Contas
do Estado. As avaliacoes feitas ate a momenta - e não ha nenhum argurnento
consistente cantrário - indicam que a criaçáo desse Conselho implicará
aumento dos gastos do Estado, aurnento dos gastos püblicos. A avaliaçâa
mostra, também, que a questão de cantrole de contas dos municIpios e do
Estado, na realidade, não é uma questâo de estrutura, nem mesmo de
recursas humanos. E muito mais uma questão de boa vontade palItica, tanta
da Assenibléia Legislativa quanta do Governo. Estamas vivendo urn dos
mamentas mais criticas da vida nacional. Recentemente, a Governo
apresentou urn pacote de medidas que sacrifica a saciedade de urn modo
geral; a atividade empresarial e as servidores pUblicos, de modo muita
especial. E esse sacrificio é nurn nIvel muito elevado. Está-se propondo a
elevaçãa de impastos, coma par exernplo a CPMF, e carte de gastas nos
serviços püblicas. Os servidores pUblicos vâo pagar mais, seguramente vâo
pagar em razäo de dernissöes que virão em curto perlodo, e vão pagar muito,
aumentanda muito a pagamenta da Previdência Social. Para as apasentados
chega ate a 20% a aumenta corn a pagamento da Previdêncja. 0 Governo
ainda naa sinalizau cam cartes significatjvos em nIvel, par exempla, das
Assembléjas Legislativas, e, recentemente, vimos, em levantamento feito em
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1995, a gasta das AssernbléiaS Legislativas brasileiras. Desse levantamento,
o maiar gasta absoluto e da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Se
considerarmaS urn ano bissexta, seria a gasto de R$1.000.000,00 par dia.
Segurarnente, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, diante dos dados
fornecidas, deveria estar preocupada, em primeira lugar, corn as gastas aqui
existentes, onde poderia cortar au coma cantribuir corn a redução dos gastos
para superar a crise, adiada par causa do interesse pela reeleiçào; depos,
em razãa de interesses eleitareiras. Mas agora é tempo também de a
Assembléia Legislativa tamar as pravidênciaS necessáriaS para econarnizar
ou para otirnizar a relaçãa benefIcia custo, promaver as maiores e as
melhores benefIcias corn a menor custo possIvel.

No entanto, a que vemas, Sr. Presidente, e a disposicâa da Assembléia
Legislativa, é a sua insistência em aprovar uma emenda a Constituicäo que
eleva as custos governarnentais, cam a argumenta de que a criaçao do
Conseiho de Contas do Estado vai acelerar a fiscalizacãa nos municIpioS,
fazendo corn que as gastos sejam menares. Mas, para issa, a Assembléia
Legislativa tern outras alternativas, e a prOpria Tribunal de Contas do Estado
já sinalizau para essas alternativaS..

Se as auditores puderem ser cantratadas par cancursa pUblica e se mais
alguns paucos cargos puderem ser preenchidas no Tribunal de Contas do
Estada cam essa organizacâa, corn essa reestruturacãa, ele teria condicOeS
suficientes de acelerar a analise das cantas atrasadas e garantir a atualizacão
da fiscalizaçäa das contas de todos as municIpias do Estada.

Mas a que tern sido colocada aqui, as vezes de rnaneira não totalmente
explicita e, muitas vezes, sern a canhecimenta do piblica de Minas Gerais,
dos cidadãas e cidadãs mineiras, é muita mais cam a intuita de acomodar
calegas que foram derratadas nas eleiçöes de 4 de outubra; é muita mais
para atender a interesses particulares do que para atender verdadeiramente
aas interesses do pava de Minas Gerais e a contrale de cantas dos
municipios.

Quera deixar registrada, primeiramente, urn apela. Se nãa atendida, pela
menas terei feita uma denüncia e urn apelo a papulacãa de Minas. Se nàa
conseguimos aqui representar as interesses mineiras, do panto de vista do
vota do ültima ata, é precisa que a pava de Minas reaja. Se a Assembléia
Legislativa de hoje e se a Assembléia Legislativa eleita nãa cumprirem sua
funçãa maxima de representar as interesses do pava de Minas Gerais, é
fundamental que a pava mineira se organize, se estruture e reaja contra urn
ataque aas seus interesses par parte daqueles que deveriam representa-la.
Näa p0550 admitir, corn todas as argumentas existentes, que a Assembléia
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50Legislativa ao votar favoravelmente a emenda a COflstituiçào n o 48, o façaem norne do povo e o faça para defender Os interesses do povo de MinasEstou Convencido - e tenho ceeza de que a maloria dos 

parla mentares queestâo presentes tarn bern estao - de que, se essa emenda for aprovada
, serámuito mais por sot idarjedade aos colegas por uma açao 

corporativa Estamosconvencidos de que a constftujcao do Conseiho Municipal de Contas do
Estado nada mais representa do que o atendimento de interessescorporativos interesses particulares e nâo serve aos interesses do povo deMinas.

Por isso mesmo quero chamar a atencao dos servidores do Tribunal de
Coritas, que já se manifestaram aqul, e dos servjdores püblicos de modo
geral e que, hoje, estâo pagando caro a conta dos desmandos do Estado,corn os seus salãrjos iflsuficientes, corn mais Contribuicoes corn a
Contribuiçao previdencjárja sendo que näo tern urna estrutura de 

atendimentoadequada. E estâo pagando todos Os trabalhadores as contas de urn Estadomal-organjz0 mal-estruturado e que serve mat aos interesses de MinasGerais, que serve mal aos interesses da populacâo Se nâo conseguimos serreprese p
tados de maneira digna e adequada por esta Assernbléia Legislativa,

que possarnos nos organizar de outras formas.
Se a Assembleja Legislativa nao for capaz de dar urna resposta, nesternomento de crise, dando exemplo de si rnesma, cortando gastosdesne

cessãrjos e evitando que novas estruturas sejam organizadas paraatender a interesses particufares se não for digna de propor solucoes
conclarno a atencao dos cidadãos e cidadãs de Minas Gerais para quepossarnos nos organizar também através de outras institujcoes e acompanhar
mais de perto as açães da Assembléja Legislativa

Gostaria muito, nao como dono da verdade, que a Assembleja Legislativaestivesse debrucada , neste momento diante dos grandes problemas deMinas Gerais Ela serviu mal ao povo de Minas, ao ter sustentado 
Os projetosgovernistas, que penatizararn e endividaram o Estado, Ievando Minas aondeeta está. E urn Estado profundamente endividado Hoje, a nossa divida é deR$21 - 000 - 000 - 000,00, 

a situacao dos servicos pübljcos näo está bern, asestruturas püblicas nâo estao adequadamente 
organizadas, e a Assernbtéjade Minas foi grandemente responsável por isso também

Quando falamos de governo, normalmente dirigirnos a atencao ao titular
desse governo No entanto, n:nguém trabaiha sozinho. Ninguem faz sozinho
nem o bern, nem o mal. E se o mal praticado contra Minas e ao seu povo foi
rnaior que o bern, ern virtude do endividamento do desemprego doentreguismo do flosso patrimôn:o esse mal rnaior tern a responsabilidade de
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todos nós. Inclusive, posso dizer que, nos, do PT, não fomos capazes de
convencer. Fomos incapazes de sensibilizar Os flOSSO colegas aqui e
mobilizar, corn mats ênfase, 0 povo mineiro, contra os desmandos e os males
praticados em Minas Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, cidadãos de Minas Gerais, quero, neste
momento, me dirigir a vocês, como cidadão mineiro, dizendo que os
Deputados não representamos so seus eleitores - se assim fosse, cada urn
de nôs estaria trabaihando para Os seus eleitores -, mas representamos
Minas Gerais, representamos todos os mais de 11 milhães de cidadãos
mineiros. Representamos nâo so os eleitores, mas representamos Os quase
20 milhöes de mineiros. Representamos as criancas, Os idosos, os
trabaihadores, os desernpregados, os organizados e Os exciuldos. E é por
isso que nào P0550 conceber a Assembléia Legislativa ser tornada por
interesses paroquiais e assumir a defesa de interesses particulares,
corporativos.

Por mais solidários que possamos ser corn os nossos colegas que
eventualmente tenham sido derrotados, nao podemos aceitar nem defender a
constituiçào de uma estrutura pUblica de Estado para servi-los. Porque, assim
fazendo, estarnos desservindo Minas Gerais, estamos ofendendo o povo
mineiro, atacando os que hoje estâo desempregados, ou subempregados, ou
em dificuldades e estamos aumentando as dificuldades de Minas Gerais.

Estamos eleitos hoje e estarnos eleitos para o prOximo mandato para
atender servir aos interesses de Minas Gerais, para promover Minas, e para
superar a crise existente, e nâo para aprofundá-la.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, quero charnar a atenção de todos e deixar
aqut o nosso apelo: o nosso limite de obstrucão está chegando, mas
queremos, muito mats do que vencer pelo cansaco, muito mais do que vencer
pela obstrucão, que os nossos colegas Deputados possam ser sensibilizados
pelo que é dito. Senão, que o povo mineiro se organize, se sensibilize e näo
deixe que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mais uma
vez, comprometa o futuro de Minas Gerais e aurnente os gastos deste
Estado. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
• Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas

presentes nas galerias, é corn o mais profundo pesar que assomamos a esta
tribuna para registrar o passamento da Prefeita da cidade de Nova Resende,
na minha regiáo, o Sudoeste de Minas, ocorrido no dia 31 de outubro ültimo.
A Prefeita Maria Antônia faleceu em acidente automobilistico na recém-
construida Rodovia Muzambinho-Nova Resende, já denominada oficialmente
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de Rodovia Deputado Licurgo Leite Filho, em homenagem ao parlamentar da
nossa Muzambinho que batalhou pela construço da referida rodovia, hoje
pavimentada pelo Governo do Estado.

A morte da Prefeita de Nova Resende em circunstãncias trágicas deixa urn
vazio na Associacao Microrregional de Prefeitos da região, porquanto Maria
AntOnia Martins Maldi, eleita no ültimo pleito como Vice-Prefeita do MunicIpio
de Nova Resende, acabou assumjndo a Prefeitura no dia 31/3/98, por causa
do falecjmento do então Prefeito, Jaci Batista Correia.

Temos muito que lamentar corn a rnorte da Prefeita, ernbora ressalvemos
que ela nao era nossa correligionaria poiltica. Mas, num rnomento como este,
comungamos essa dor corn toda a comunidade de Nova Resende e corn
todos Os Politicos e liderancas do Sudoeste de Minas. Trazemos o nosso
sentimento de conforto a sua farnilia e ao povo de Nova Resende, que se ye,
devido a uma tragédia automobilistica sern sua atual mandatár-ia, o que pode
provocar ate uma crise Politico-admjnistrativa no municIpio. Ocorrido o
falecimento do Prefeito e, agora, corn sua morte, e havendo mais de dois
anos Para o térrnino do mandato, diz a Iegislaçao que assume, como de fato
assumlu, o Presidente da Câmara, Vereador Antânio Carlos Madeira, tambérn
do PMDB, ate que o Tribunal Regional Eleitoral marque nova eleiçäo no
municpio.

Lastimamos profundamente a rnorte da Prefeita e sabernos que Nova
Resende, de luto, continuará perplexa diante dessa tragédia, que, nos Ultimos
dias da campanha eleitoral, ja previamos pois, ao falar Para urn grupo de
pessoas daquela cidade, diziarnos da importâricia dada pelo Governador
Eduardo Azeredo ao asfaltarnento dos tiltimos 28km que restavam sem
cobertura asfáltica entre minha cidade, Muzarnbinho e Nova Resende -
grande produtora de café e possuidora de uma das maiores frotas de
caminhão em nossa regiäo. Justamente pelo grande escoamento dessa
produçao cafeeira nesses veiculos, diziarnos, em uma reunião politica, as
vésperas do Ultimo pleito, que o beneficic do asfalto era bem-vindo Para Nova
Resende, Concretizando uma aspiraco de seu povo, mas que precisávarnos
naquele momento, fazer urna ref]exâo e instruir a todos Para que tivessem o
máximo de cuidado ao transitar por aquela rodovia. Isso porque Nova
Resende, situada no alto de uma serra, a quase 1.300m de altitude,
caracterjza-se como uma das cidades de maioi- altitude do Estado de Minas
Gerais, e, assim, aquela é urna rodovia ingrerne, tortuosa e de acesso muito
perigoso. Durante a carnpanha politica, naquele momento de reflexâo,
Ievávamos Para as pessoas que nos ouviam a nossa preocupacao de que
aquela estrada, que chegava como urn beneficio do Governo Eduardo
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Azeredo Para a cidade de Nova Resende, pudesse ser, nos dias futuros,
motivo de tragédia, de choro e de lamentação para seu povo. E claro que não
tinhamos nenhurn darn de profecia naquele momenta; simplesmente
estávarnos preocupados corn a comportamento do motorista nas rodovias
brasileiras: muita negligéncia, muita irnprudência, muito descuido. Naquele
momento, quern sabe, não trazIamos urna adverténcia Para que a povo
daquela cidade, diante de uma conquista tao benéfica Para Si, tivesse cuidado
ao trafegar por aquela estrada realmente Para evitar a pior? Não poderIarnos
prever que entre as possIveis vitirnas daquela estrada estaria a suprerna
mandatária do municipio, a tao estimada Prefeita Maria Antônia Martins Maldi.

Neste mornento em que renovamos a famIlia da extinta Prefeita e a
comunidade de Nova Resende a nosso sentimento de dor e de solidariedade,
queremos lernbrar que a Prefeita trouxe, nos Ultimos seis ou sete meses,
quando assumiu a Prefeitura de Nova Resende, urn clima de pacificacão Para
o municIpia. Ela conseguiu dar tranqüilidade ao funcionalismo pUblico
municipal, que estava se rebelando contra a administração anterior;
conseguiu tarnbém dar uma nova dinârnica a sua administraçäo e a
administracáo daquela cidade, concorrendo Para a diáloga e o born
entendirnento entre a Situaçáo e a Oposicâo no municiplo. Por isso mesmo,
não fazemos rnais do que a nossa obrigação ao reverenciarmos desta tribuna
o passamento da Prefeita de Nova Resende.

Queriarnos justificar a nossa ausência as suas exéquias. No momenta em
que a Prefeita se acidentava naquela rodovia, eStávarnos retornando da
nossa cidade Para Belo Horizonte e aqui chegamos por volta das 2hlOmin da
madrugada, quando começava a segunda largada da Ultirna prova de
Formula 1, transmitida por uma rede de televisão. Meia hora depois, tocava a
telefone de nossa casa Para nos informar da morte da Prefeita. Sob chuva,
fizemos urna viagem dificit de retorno do interior para a Capital, a fim de
cumprir cornprornissos pré-estabelecidos. Por essa razâo, tivemos a
infortUnio de nao poder retornar a nossa regiào Para participar do
seputtarnento da Prefeita. Querlamos fazer essa cornunicacão perante a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Outro assunto que gostariamos de abordar nos minutos restantes é a
presenca da TV Assernbléia em seis cidades de Minas Gerais. Gostariamos
de cumprirnentar a Mesa Diretora desta Casa e a direçào da TV Assembléia,
canal 11, pelas melhorias, que já estáo chegando pela TV a cabo nas cidades
mineiras. Isso e muito louvável e de muita importância Para Minas Gerais,
coma tambérn foi a providência tomada pelo Governador Azeredo para ter a
TV Minas em grande parte de Minas Gerais. Por que dissemos isso? Porque
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não podemos aceitar e continuar assistindo o que acontece na nossa regiao.
Refiro-me a uma cidade de grande importâncja para a região, onde passamos
alguns dias as vésperas do ültirno pleito eleitoral, que é Alfenas, cidade
Unlversitária,.onde tivemos a desdita de, no horárjo politico eleitoral, assistjr a
propaganda polItica do Estado de São Paulo. Isso é urn absurdo! E uma
situação insustentável para nos, mineiros. E nOs, liderancas politicas, temos
de nos rebelar. Temos de solicitar, agora, do novo Governador de Minas,
honiem comprornetido corn Os sentimentos de minejrjdade que continue o
esforço de expandir o sinai da TV Minas. Da mesma maneira, renovarnos a
atual Mesa Diretora da Assernbléia Legislativa de Minas Gerais e a futura
Mesa Diretora o pedido para que continuern envidando esforços para levar
também a TV Assembléja ao lado da Rede Minas, a todas as cidades de
Minas Gerais, porque precisamos de, cada vez mais, cultivar os nossos
sentimentos de amor por Minas Gerais. Nos dias de hoje, isso so é possivel
pr meio da mIdia, principalmente da te!evisão, pois é o grande elo entre Os
cidadãos nào so dos municipios do Estado e do Pals, mas de todo o mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Plrnenta* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu

Queiroz, Sras. Deputadas Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos
visitarn, tive o prazer de receber hoje, em meu gabinete, alguris Prefeitos da
região do Norte de Minas, que vierani em busca de informacoes acerca das
repercussOes das mudanças da polItica econOmjca do Governo Federal,
porque ainda não tern idéia das dificuldades que enfrentarão a partir do
prOximo ano. Também vieram em busca de informaçoes acerca de convênios
firmacios corn o Governo do Estado ao longo de 1998.

E verdade, Srs. Deputados e povo de Minas Gerais, que estamos vivendo
urn momento de grandes dificuldades no Estado. 0 Governo alega que não
tern recursos para fazer frente ao pagamento das foihas de dezembro e do
13° salário do funcionalismo pOblico estadual. 0 Governo recém-eleito, do
Governador ltamar Franco já demonstrou, de pOblico, que tern de ter urn
conhecimento das finanças do Estado para dar a Ultirna palavra sobre esses
pagamentos. Estamos vivendo urn momento de dificuldades que se traduzern
nas prOprias palavras do Governador Eduardo Azeredo e de seus
assessores, de maneira muito especial, do Secretárjo João Heraldo

Mesrno diante dessas dificuldades, gostaria de fazer urn apelo ao
Governador Eduardo Azeredo; que salde os seus compronlissos corn os
Prefeitos mineiros, cornpanheiros esses feitos obedecendo o caiendário
eleitoral, ou seja, antes de juiho deste ano. Tratarn-se de inümeros projetos e

convênios assinados corn centenas de Prefeitos do Estado de Minas Gerais.
Chamaria a atençâo especial para 0 convénios da Secretaria da Educacao,
da Saüde, de Obras e do Planejamento. Na Secretaria da Educação, mais de
300 Prefeituras assinaram convOnios, assumindo a responsabilidade pela
municipalizacão do ensino. Desses convénios assinados, mais de 300
prevêem o repasse de recursos do Estado para os rnunicipios no Prograrna
de Nucleação de Escolas. Esse programa, em especial, estabelece que os
recursos seriam repassados em trés parcelas: a primeira, antes de juiho; a
segunda, em julho, e a terceira, em agosto de 1998. Acontece que a grande
maioria dos rnunicipios somente recebeu a primeira parcela; eles, porérn,
deram inicio ao programa, fizerarn os projetos de licitaçOo de suas
respectivas obras, as firmas vencedoras iniciaram a construcão das escolas
nucleadas e a grande maioria das Prefeituras investiu recursos prOprios para
concluir as obras de nucleaçào. E, hoje, estarnos observando uma dIvida do
Estado para corn centenas de rnunicipios, dIvida essa que o Estado tern a
obrigacao de saldar o mais urgenternente possIvel, p015, senão, além de o
Estado ter dificuldade de pagar o 13° salário a seu funcionalismo, rnais de 300
municipios tarnbém o terão, porque investiram recursos prOprios nos projetos
de nucleacâo.

Na Secretaria da SaOde, chamo a atenção para vários convénios firrnados e
assinados corn os municIpios, de maneira especial para os convênios do
REFORSUS e das audiências pOblicas promovidas por esta Casa, ou seja, de
responsabilidade, em parte, do Poder Legislativo. As dividas do Estado
referentes as audiências pOblicas reportam as audiências ocorridas nas
cidades no ano de 1995, e, ate hoje, elas não foram saldadas. Chamo
tarnbém a atençao para a divida da SEPLAN, ou seja, do Estado,
principalmente corn os rnunicIpios norte-mineiros, referente aos projetos de
iluminação das propriedades rurais do Programa de Apoio ao Pequeno
Produtor Rural, o PAP II. Ha urna co-participação da CEMIG nos projetos, e
muitos municIpios investiram recursos próprios, preparando os projetos de
topografia, rnas, ate hoje, nenhum centavo sequer foi repassado aos
rnunicipios norte-mineiros. Ainda corn referéncia a SEPLAN, Sr. Presidente,
quero chamar a atencão para o projeto Para Terra, que é urn projeto de
assentarnento feito na regiao norte-rnineira. Esse projeto fol cantado em verso
e prosa e fol bastante defendido pelo então Secretário da Educacão, Sr. João
Batista dos Mares Guia, mas, ate agora, apenas uma pequena percentagem
foi financiada pelo Banco do Nordeste e pelo Banco do Brasil. No Banco do
Nordeste, ainda existem 20 projetos do Para Terra para serem aprovados.
Apenas para termos um paràmetro de comparação, digo que esse rnesmo



56programa, corn recursos do Governo Federal, fol lancado no Estado da Bahia,
e, Ia, foram liberados 150 projetos, enquanto, em Minas Gerais, somente 15
projetos foram liberados

Gostaria de fazer esse apelo e chamar a atençao do Sr. Governador. Já
enderecamos sete oficios a ele. Já fizemos urn apelo as comissöes
permanentes desta Casa. Na Comissão de Educaçao, pedimos atencâo para
os projetos de educaçao. Na Corn isso de Saüde, pedirnos informacoes a S.
Exa. o Governador do Estado e fizemos urn apelo, uma cobranca oficial desta
Casa, mas ainda nâo obtivernos nenhuma resposta.

Agora, ao chegar o final do ano e sentindo o sufoco, o aperto por quepassam Os Prefeitos principaimente aqueles da minha regiao, a regiâo forte-
mineira, nâo nos resta outra opcáo seno vir de püblico fazer uma cobrança
de projetos que foram assinados, que foram firrnados, de compromissos
assumidos pelo Sr. Governador do Estado para corn os Prefejtos mineiros,especialmente os Prefeitos norte-mineiros a fim de que eles possam dar
prosseguimento aos prograrnas irnportantes nas areas da saüde e da
educacào Assim, como ültirna esperanca fazemos de püblico este apelo, em
nome dos Prefejtos, que, tenho certeza, procuram, todo dia, toda semana e
todo més, os gabinetes dos Deputados, para que possamos intermed jar essa
soluçâo, tirarido as Prefejturas do vermelho em que estão.

Portanto fica o nosso apelo ao Sr. Governador do Estado. Sabemos que 
0

Governador Eduardo Azeredo não ira deixar, no apagar das luzes do seu
governo, de cumprir corn sua palavra, corn sua obrigaçâo, e ira atender a
esses Prefeitos que nele confiaram, como todos confiamos para que 

0Estado possa cumprir a sua parte, porque Os municipios ja cumpriram a sua.Muito obrigado.
* - Sem revisäo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
o Deputado Raul Lima Neto - Muito obrigado, Sr. Presidente Estamos

processo muito compreensivel utilizado por este Poder, que é o debate, ainda
que obstruindo na interpretaçao de muitos, para que possamos chegar a uma
conclusão e explicar para a sociedade o que está acontecendo nesta Casa, a
respeito da proposta de emenda a Constituiçao do nobre cornpanhejro
Deputado Ermano Batista, agora emendada pelo Deputado Wanderley Avila,
que dispöe sobre a criação de sete cargos de Conselheiros que usarâo a
estrutura do Tribunal de Contas do Estado, sete Conseiheiros que julgarao as
causas dos municipios do nosso Estado. Evidentemente, sabemos que o
dever de julgar as causas dos municipios já está assentado no seu espirito,
no Tribunal de Contas que esta aI, que foi para isso constituldo, tendo sete
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Juizes a mais.
Certamente pensa-se em agilizar, pensa-se em dar ao povo de Minas

Gerais, por alguns apologistas do projeto, rnais rapidez no juizo de causas tao
importantes, que so as causas irnpetradas contra politicos, contra a
administracãO de politicos, contra a malversação do dinheiro pUblico por
prefeitos, por Vereadores, contra a acão daqueles que superfaturam obras ou
que se acostumararn corn os preços superfaturados das empresas, já dentro
dessa fôrma deformada.

Certa feita ouvi urn companheiro que trabaihava corn vendas de Prefeituras,
ha muito tempo atrás, falando como esse vicio é cultura no Brasil. Causas
que nunca são julgadas, o povo não tern respostas e, consequenternente, o
povo torna-se cético, o povo torna-se vendido àquele que o venceu. Quern
vence estabelece regras, quern é vencido e escravo do vencedor. E o nosso
povo tern sido vencido muitas vezes pelo desânimo, porque não acredita mais
nas estruturas deste Pals.

Certamente temos que agilizar esse Tribunal, tornar diligentes as acOes dos
Juizes, tornar rápida a ação dos assessores, tornar compreensivel ao
coração daqueles que Ia estão, revestidos pelo ministério a importância que
tern, da conta que darão a Deus do que fazem.

Mas, senhores, corn todo o respeito, este Deputado expöe tarnbérn urna
outra verdade, para que ambas, cornparadas, possam, se Deus quiser,
convergindo nurna so, formar no coração de todos os senhores e da
sociedade a idéia de que esta Casa primou no debate lirnpido, no debate
aberto, no debate caracteristico do parlamento e de urn grande parlamento,
porque é do nosso Estado da lnconfidência - sobre razão pela qual este
Deputado entrou corn urn requerimento que gostaria de ler neste instante,
desta tribuna. "Exrno. Sr. Deputado Romeu Queiroz, DO. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado que este
subscreve, na forma e permissão regimentals, vem perante V. Exa. requerer
seja convidado 0 Sr. Conselheiro João Bosco Murta Lages, DO. Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para prestar esclarecimentos
nesta Casa corn respeito ao Projeto de Ernenda a Constituiçâo n040..."
Gostaria de consultar a assessoria da Casa, pois tivemos urna mudança aqui
no nümero. 0 nimero näo é 41/97? 49/97?

Alias, quanto a Proposta de Ernenda a Constituicão, n o 48/97, poderlamos
conciliar 0 Presidente do Tribunal de Contas para que se pronuncie sobre as
seguintes questöes: 0 Tribunal de Contas realmente necessita do
incremento do nUrnero de servidores e JuIzes? Esse incrernento atendera a
demanda dos municipios do Estado, ou arnenizara o sofrimento corn a



58
demora da justiça desse Tribunal? Qual o motivo do grande atraso no
julgamento de muitos pleitos pelo Tribunal de Contas? Qual o parecer critico
do Tribunal de Contas sobre a Proposta de Emenda a Constituiçao n o 48/97?
E fato o rumor de que politicos influentes de carreira podem influenciar o
andamento de algumas causas? Houve rumores nesse sentido.

Senhores, sem antes ouvir, sem antes debater urn pouco mais, acho que é
premeditada a acão de aprovaçao imediata da proposta de emenda a
Constituiçao que está na pauta. Ate porque precisamos analisar e aproveitar
esse projeto para chamar as falas, corn todo o respeito, o Tribunal de Contas
do Estado. A sociedade quer resposta. Estamos aqui como representantes da
sociedade, razào pela qual queremos ouvir o Presidente e conhecer o parecer
do Tribunal de Contas do Estado sobre o assunto que se encontra na pauta.
Quantas causas se arrastarn por dezenas de anos? Como o povo não tern
resposta, começa a fazer conjecturas de que talvez o modelo esteja errado,
de que talvez a impunidade que propulsiona a ma acão, a corrupção, que faz
a forma que deforma a nossa Repüblica, não tenha medo. E dá-se a falta de
intimidaçao pelo atraso no julgarnento de causas tao importantes, porque são
causas politicas, do povo e, muito mais do que do povo, dos representantes
do povo. E se permitirmos que a impunidade continue, que os interesses de
Prefeitos ou de alguns Deputados possam levar o povo a conjecturar,
chegando a dizer 'como posso julgar a mirn próprio?". Posso faz6-lo quando
tomo consciêncla da verdade, quando tomo consciência de uma
transforniacao mediante a contemplaçao da verdade que nos liberta para
sermos verdadeiros intermediários da bençao de Deus sobre a Nação, sobre
o Estado e sobre o povo. Temos que nos examinar, alguma coisa está errada.
Ora, se essa proposta de emenda a Constituição vem a pauta corn tanta
veeméncia, e porque ha necessidade no Tribunal de Contas do Estado. Essa
necessidade tern de ser analisada. Necessidade de qué? Necessidade
imediata que sabemos haver é de juIzo, porque as causas do Tribunal de
Contas são famosas nesta Casa ate pelos apologistas - corn todo respeito a
proposta de emenda constitucional-, que alegam não agUentarem os JuIzes a
carga que existe sobre eles.

Mas, senhores, se são 800 municipios, se cada Juiz tern 100 municIpios,
não significa que terá 300 causas, no ano, para julgar. Isso ocorreria se cada
municipio entrasse corn trés causas, mas nào e isso o que acontece. E,
ainda, sendo infimarnente pequeno a nUmero de municipios corn causas no
Tribunal de Contas, o atraso permanece. Esta Casa quer colaborar, quer
contribuir, quer estar do lado do povo, portanto, do lado da justiça, da
verdade, da rapidez dos juizos que tramitam no Tribunal de Contas. Então,
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esta Casa tern a responsabilidade de representar e de responder ac, povo.
Espero contar corn os colegas no sentido da aprovacão desse requerimento,
para que a Presidente do Tribunal de Contas seja sabatinado de urna forma
consciente, fraterna, e que nos responda sobre o parecer do Tribunal sobre a
proposta de emenda a Constituição que tramita nesta Casa. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas

presentes nas galerias, membros da irnprensa, ocupo a tribuna nesta tarde,
nurn primeiro momento, porque, talvez , vá utilizá-la mais vezes no dia de
hoje, mas a rneu objetivo primeiro é tratar da questáo do orçamento e do
pacote do Governo Federal. Estou aqui para apresentar - todos receberam
nos seus gabinetes - seis volumes como este que está aqui: são livros do
orçamento para a ano de 1999, que, a partir de agora, não tern nenhuma
utilidade, e material, dinheiro do Estado gasto a toa. Ternos aqui esses
orçamentos, e todos terão de ser refeitos. E urn orçamento montado e
elaborado por este Governo, que gastou a nosso dinheiro, e agora não tern
mais nenhurna validade, nenhuma utilidade. E o Governo de Minas gastando,
porque está sobrando. Quem gasta e porque tern sobrando. Querernos deixar
registrado aqui nosso protesto, porque a Governo do Estado de Minas Gerais
sabia que a crise financeira de Minas era grave. 0 atual Secretario do
Planejamento, Marcos Pestana, disse que esse orçarnento, ao chegar a esta
Casa, era urn orçamento austero, mas realista. E essa realidade não durou
mais do que urn mês. Hoje, todos sabemos que esse orçarnento não tern
mais utilidade, vai ter de ser retirado da Assernbléia, e novos livros como
esses serão feitos. E varnos pagar de novo. Ai pergunto: For que não sobra,
hoje, diriheiro? Por que e necesssário mais urna vez, sacrificar as servidores
pCiblicos? Por que e necessário, rnais urna vez, aurnentar-se imposto para a
população pagar? E porque ha irresponsabilidade. Gasta-se mal o dinheiro do
povo, e nós, como fiscais do povo, ternos de estar aqui para cobrar.

Quero deixar registrada a minha indignação diante disso. 0 Governador
Eduardo Azeredo sabia que a crise financeira de Minas era grave, mas
escondeu isso durante toda a campanha eleitoral, tentou mostrar para Os

mineiros que a situação era boa, que Minas tinha recursos.
E onde está a dinheiro, agora? Vern ele dizer que a situação é grave. Nem

dinheiro para pagar a 130 tern mais. E, ai, pergunto: a que aconteceu? 0 que
mudou?

Queremos dizer para a povo de Minas e para as Srs. Deputados:
precisamas, corn urgéncia, de mais respeito e mais seriedade para corn o
dinheiro piiblico. Temos urn novo pacote, que vern, mais uma vez, sacrificar
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60as contas dos municipios e as contas do Estado. Sabemos que esseorcamento ve:o corn uma prevlsáo de crescirnento de 3% e que, ac, mesmo
tempo, teriamos superãvit E, agora, todo mundo sabe - o Governo Federal
anuncjou - vamos ter urn deficit da ordem de 1,2% em termos de deficit
primárjo. E vemos o qué? Qual é a realidade ? 0 que esse Governo está
fazendo corn esta Casa? Continua circulando essa peça, que näo tern mais
utilidade, que näo tern mais valor. E o que varnos discutir? Cortes. "Ah, é
preciso agora fazer cortes". Vâo cortar o qué?

Vamos estabelecer urn debate corn o Governo. 0 Governo está dizendoque a responsabilidade é do sistema previdencjário Então, vamos para adiscussão do sistema previdencjárjo porque gosto de discutir os temas da
forma como o Governo colocou. 0 Governo central disse que, corn os cortes,
corn o aurnento da contribuiçao previdenciária dos servidores, terá urnaeconomia da ordem de R$3.00000000000 Digo: não vai conseguir, porqueo grande problema, hoje, da Prevjdêncja é que 47% dos trabalhadores náorecoihem contribujcao previdenc:ária já que trabalham na informalidade.
Assim, o Governo ataca quern tern trabalho quem está corn a carteiraregistrada , quern tern trabalho fixo, o que acaba levando o povo ao
desemprego E, agora, vem mais uma medida provisOrja para tentarflexibilizar, para faciljtar a dispensa dos trabalhadores e, acima de tudo, rnais
uma vez, prejudicar a contribuicao previdencjárja

Esse é o problerna que o Governo não tern coragern de enfrentar. NOs, do
PT, querernos e varnos fazer esse debate no Congresso Nacional e aqui
também, porque diziamos que, em Minas Gerais, tambérn era necessário
crlar- o fundo. Os servidores não são contra contribuir para o fundo
previdencjário como se tenta passar. Os servidores püblicos nunca se
opuseram a contribuir para a sua aposentadoria Corn o que os servidores
püblicos não concordam e o que não aceitam - e nós tambérn não - é que o
Governo crie contribuicoes corno foi criada em Minas Gerais, no valor de
3,5%, para ser depositada no caixa ünico do Estado, para que gaste da forma
que quiser e, depois, nâo se ter fundo nern contribuicao

Todo o mundo concorda em contrjbuir para a criacao de urn fundo que seja
gerido de forma tripartite pelos servidor-es aposentados, pelos servidores da
ativa e pelo Governo Al, sim, esse fundo tern sentido, porque tern controle,
nâo será da forma como é hoje. Por isso, queremos fazer esse debate. Minas
Gerais nâo vai sair da sua crise financeira se nâo enfrentarmos essa questao,
se nâo fizermos esse debate de modo profundo.

Além disso, queremos dizer que não adianta o Governo vir corn a discussão
de que o problerna e o excesso de servidores. Na Lei Rita Carnata ha urn
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equIvoco brutal, que precisa ser corrigido. A Assembléia Legislativa tern
orçamento próprio. 0 Judiciário tambérn o tern. Mas, de acordo corn essa lei,
o gasto corn o pessoal do Poder Legislativo entra no cOmputo depois. Errado.
Equivocado. 0 Poder Legislativo já tern uma dotacão especIfica, que inclui os
gastos corn o pagamento dos seus servidores. Portanto, esses gastos estào
sendo contados duas vezes para efeito de custo na folha de pagamento.
Assim, fica parecendo que a folha está extremarnente elevada, sendo os
gastos dos dois Poderes, que tern dotaçöes próprias, computados
duplamente. Isso precisarnos alterar.

Essa questão precisa ser discutida corn maior seriedade. Lamentavelmente,
o meu tempo está se esgotando, mas voltarei a tribuna para debater este
assunto. Quero discutir, ponto a ponto, o que foi colocado nesse orçamento
fictIcio, irreal e irresponsável. Todos estamos tendo de pagar.

Fico indignado, porque isso aqui saiu do rneu bolso também. Já não estou
aguentando pagar conta de água, de IPVA e urna série de descontos criados
pelo Governo, porque ele gasta de forma irresponsável. Essa fiscalizaçao
queremos faze-la e continuaremos fazendo-a. Enquanto estivermos aqul, ate
31 de dezembro, faremos esse controle e essa fiscalizacão, porque já não
podernos ver o Governo gastar de forma irresponsável o nosso dinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e, na prOxima oportunidade, you descrever
ponto a ponto o que está posto nesses seis volumes, que deverão ser
refeitos. Muito obrigado.

2a Parte (Ordern do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçöes
0 Sr. Presidente ( Deputado Rorneu Queiroz)- Esgotado o prazo destinado

a esta parte da reunião, a Presidência passa a 2 a Parte da reuniào, corn a 11
Fase da Ordern do Dia, compreendendo as comunicaçöes da Presidência e
de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerirnentos. Estão
abertas as inscrig6es para o Grande Expediente da próxirna reunião.

Designaçâo de Cornissöes
0 Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituição n° 61/98. Pelo
PSDB: efetivo - TarcIsio Henriques; suplente - Arnaldo Penna; pelo PFL:
efetivo - Sebastião Costa; suplente - Djalma Diniz; pelo PMDB: efetivo - José
Henrique; suplente - Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PDT: efetivo - Bené
Guedes; suplente - Alvaro Antonio; pelo PT: efetivo - Durval Angelo; suplente
- Marcos Helênio . Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

Despacho de Requerimentos
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0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Bené Guedes e outros, em

que solicitani seja convocada reuniâo especial corn a finalidade de se
homenagear a CPRM - Serviço GeolOgico do Brasil, pelo transcurso do seu
29° aniversárjo de fundaçao. A Presidéncia defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso )O(I do art. 232 do Regirnento Interno, e
oportunamente fixará a data.

Requerirnento do Deputado Bené Guedes e outros, em que solicitam seja
convocada reunião especial com a finalidade de se homenagear o Sr. Antonio
Ermirio de Moraes, por sua contribuiço no processo de desenvolvirnento
econOmico do nosso Estado. A Presidéncia defere o requerimento, de
coriformidade corn o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e
oportunarnente fixará a data.

Requerimeno do Deputado Gilmar Machado, em que solicita 0 registro na
ata sucinta das posiçOes dos Deputados quando da votaçao da Proposta de
Ernenda a Constituição no 48/98. A Presidência indefere o requerirnento, de
conformidade corn o inciso I do art. 41 do Regirnento Interno.

Votaçao de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria José Haueisen, em

que solicita sejam convidados representantes do Governador do Estado eleito
e dos servidoi-es do Tribunal de Contas e o Secretário da Fazenda para
prestar, perante a Cornissao de Fiscalizacao Financeira, esciarecimentos
sobre o impacto financeiro causado pela Proposta de Emenda a Constituiçao
n o 48/97 nas contas pOblicas estaduais. Os Deputados que o aprovarn
perrnanecarn como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, podemos verificar, de pIano,

que não ha "quorum" para a votaçao e, portanto, pedimos o encerramento da
reuniâo.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importâncja da matéria em pauta, a
Presidência vai determinar que seja feita a chamacia dos Deputados para a
reconiposicao de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a
charnada.

O Sr. Secretárjo (Deputado Ivo José) - (- Faz a charnada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 23 Deputados; nOmero

insuficiente para a continuacäo dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presjdente - A Presidência encerra a reuniâo, convocando Os
Deputados para as extraorcjjnárias de amanhã, dia 4, as 9 e as 20 horas, nos
termos do edital de convocaçao, e para a ordinária, também de amanhá, as
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14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edicão anterior.).Levanta-se a reuniâo.

TRAMITAcA0 DE PROP0SIc0ES
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.516/97

Comissão de Constituicão e Justica
Relatório

De iniciativa do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei em análise
pretende seja dada a denominacäo de Mario Elias de Carvaiho 0 Escola
Estadual do Bairro Riacho das Pedras, no MunicIpio de Contagem.

ApOs a sua publicaçOo em 15/11/97, vem o projeto a esta CornissOo para
exame preliminar, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regirnento
I nterno.

Fu ndamentacOo
E atribuiç0o desta Casa, corn a sancao do Governador, legislar sobre bens

de domInio pUblico, conforrne dispOe o inciso XIV do art. 61 da ConstituiçOo
Estadual. Além disso, a rnatéria está em consonOncia corn o disposto na Le;
no 5.378, de 3/12/79, que estabelece normas para a denominacOo de
estabelecimentos, instituiçOes e próprios pOblicos.

Também é importante rnencionar que, conforme ofIcio da Secretaria de
Estado de Recursos e Administração, a referida escola estadual nOo possut
denominacOo oficial.

Portanto, não existe impedirnento legal a tramitaçOo do projeto, que se
encontra de acordo corn a legislaç0o pertinente.

ConclusOo
Pelo exposto, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 1.516/97 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Sebastião Costa -

AntOnio JOlio.
PARECER PARA TURNO ILJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.528/97

Comissão de ConstituiçOo e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epIgrafe
pretende seja dada a denorninacOo de Escola Estadual Afonso Soares de
Freitas a Escola Estadual Mario de Lima, corn sede no Municipio de Augusto
de Lima.

ApOs ser publicado, vem o projeto a esta Cornissão para exame preliminar,
nos termos regimentais.
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Cumprida a diligencia solicitada em reunião anterior, esta Comissão passa

agora a análise da matéria.
Fundarnentacao

A matéria em exame irisere-se no âmbito da competéncia estadual, nos
termos do art. 25, § 1, da Constituiçao brasifeira.

Está em consonáncja também corn o disposto no inciso XIV do art. 61 da
Constitu:çao do Estado, que atribui a esta Casa a cornpetêncja para legislar,
corn a sançâo do Governador, sobre bens de dominio p(iblico.

Sobre a normatizacao no campo infraconstjtucjonaj a Lei n o 5.378, de
3/12/79, estabelece as normas para a denominaçao de estabelecimeptos
instituicães e prOprios pUblicos, corn as quais a matéria se encontra
plenarnente consoante

E importante menclonar ainda que instruem o processo ofIcios das
Secretarias de Recursos Humanos e Administracao e da Educaçao, além de
documento editado pela comuniclade escolar aquiescendo a denominaçao
pretendida

A existéncia de rnanifestaçao relativa a oportunidaçje da matéria e a
consonância corn os dispositivos legais vigentes fazem-nos afirmar a
inexisténcia de impedirnento juridico e constitucional a tramitaçao do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluImos pea juridicidade, pea constituclonalidade e pela

legalidacie do Projeto de Lei no 1.528/97 na forma proposta.
Sala das Comissoes, 29 de outubro de 1998.
Hey Tarqu Info, Presjdente - AntOnio Genaro, relator - Sebasfjâo Costa -

Antonio JUlio.
PARECERPAPTURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.638/98

Comissâo de Constituiçao e Justiça
RelatOrjo

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade pUblica a entidade Obras sociais PrO-Moradfa - OSPM -,
corn sede no Municiplo de Muriaé.

Publicado no 'Diário do Legislativo" em 19/3/98, vem o projeto a esta
Comissão para ser examjnado prelirninarmente, conforme dispOe o art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regirnento Interno.

Fundarnentacao
A proposiçao encontrase corretarnente instrulda, corn os docurnentos

indispensávejs a declaraçao de utilidade pUblica, prevista na Iegislação em
vigor. A entidade tern personaljdade jurfdica, está em funcionamepto ha mais
de dois anos, e sua diretoria 6 composta por pessoas idOneas e que não
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recebem remufleracOo pelo exercicio de suas funçOes. Portanto, não ha óbice
a tramitacãO da matéria.

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando ernenda ao

art. 1 0 da propoSicão apenaS para acrescentar a sigi a ao norne da entidade.
Conclusão

Pelo exposto, concluimos pea juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei no 1.638/98 corn a Emenda no 1, apresentada a seguir.

EMENDA N o 1
D&-se ao art. 10 a seguinte redacOo:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Obras Sociais Pro-

Moradia - OSPM -' corn sede no Municipto de Muriaé.".
Sala das CornissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - SebastiOo Costa -

AntOnio Job.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.686/98

ComissãO de Constituicão e Justica
RelatOrio

0 Deputado Wilson Pires, por meio do Projeto de Lei n o 1.686/98, pretende
seja declarada de utilidade pUblica a Fundacào de SaUde Dilson de Quadros
Godinho, corn sede no MunicIpio de Montes Claros.

Publicado em 8/4/98, fol o projeto distribuido a esta ComisSOo para exame
preliminar, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

FundarnentacOO
A entidade em tela é pessoa jurIdica, conforme comprova a docurnentacàO

juntada ao processo; de acordo corn o atestado da autoridade competente,
funciona ha mais de dois anos, e sua diretoria é idOnea e nOo remunerada
pelo exercicbo dos cargos. Por preencher os requisitos estabelecidoS na Lei no
12.972, de 27/7/98, torna-se a entidade habilitada ao tItulo declaratóriO de
utilidade pUblica.

Conclusão
Em face do relatado, concluimos pela juridicidade pea constitucbonatidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.686/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hey TarqüInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio JUlio -

Antonio Genaro - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.718/98

Comissâo de ConstituicãO e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei no 1.718/98 visa



W,
66a declarar de utilidade pUbljca 0 Centro EspIrita Umbandjsta Abaça de PenaBranca corn sede no Municipio de Uberlãndja

P
ublicado vem o projeto a esta Comjssão para exame 

prel jmjnar, nostermos do aft 188, c/c o aft 102, III, "a", do Regimeno Interno
FundarnentacaoA materia 

é regulada pela Let no 12.972, de 27/7/98, que estabelece 
Osrequjsjo5 ind ispensáveis a declarag5o de utilidade pUblica Os quais, no caso,foram plenamente atendidos conforme atesta a 

documentaçao juntada aoprocesso A instituicao tern personajidade juridjca funcjona ha mais de dois
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebemremu neracao pelo exercicjo dos cargos que ocuparn

Conclusão
Em face do exposto concluimos pela Juridicidade , pela constftucjonaljdadee pela legalidade do Projeto de Lei no 1.718/98 na forma 

proposta.Sala das Comissöes 29 de outubro de 1998.
He!y Tarquinio Presidente - Antonio Genaro, relator - Sebastjão Costa -AntOnio JUlio.

P
ARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.732/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatórjo0 Deputado Ronaldo Vasconcellos por meio do Projeto de Lei no 1.732/98,

pretende seja declarada de utilidade pUblica a Igreja 
PresbiterianaPentecostal de Belo Horizonte , corn sede no Municipjo de Belo Horizonte.Publicado em 5/5/98, foE o projeto distrjbuido a esta Corn issão para exameprellminar nos termos do aft 188, c/c o aft 102, III, 'a", do 

Regimeno Interno.Funda mentacao
A entjdade ora examinada e pessoa jurIdica conforme 

comprova adocumentaçao juntada ao processo e, de acordo corn o atestado da
autondade competente funciona ha mais de dois anos, Contando corndiretoria idOnea, cujos membros não são remunerados pelo exercicio doscargos que ocupam

Por pre
encher os requisitos prescritos na Lei no 12.972, de 27/7/98, a

entjdade tornase habilitada a obter o tItujo declaratOrio de utilidade pUblica.ConclusâoDiante do exposto, concluimos pela juridicjdade pela constitu cionalidade epela legal idacje do Projeto de Lei no 1.732/98 na forma proposta.Sala das ComissOes 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio Presidente - Sebastjâo Costa, relator - AntOj

0 JUlio -AntOnio Genaro.
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PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.747/98

Comissäo de Constituicao e Justica
Relatório

0 Deputado Ronaldo Vasconcelios, por meio do Projeto de Lei 
no 

1.747/98,
pretende seja declarado de utilidade pUblica o Projeto de Reintegraçao Social
- PROREIS -' corn sede no Municipio de Nova Lima.

Publicado em 14/5/98, foE o projeto distribu Edo a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacao
A entidade em tela é pessoa jurIdica, conforme cornprova a documentacão

juntada ao processo; de acordo corn o atestado da autoridade corn petente,
funciona ha mais de doEs anos, e sua diretoria é idOnea e não rernunerada
pelo exercIcio dos cargos. Por preencher Os requisitos prescritos na Lei no
12.972, de 27/7/98, torna-se habilitada ao titulo declaratôrio de utilidade
pUblica.

Conclusão
Diante do relatado, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.747/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Sebastião Costa -

AntOnio JUlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.802/98

Comissào de Constituicao e Justica
RelatOrio

0 Projeto de Lei no 1.802198, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, visa a
declarar de utilidade pUblica o Lar São Vicente de Paulo, corn sede no
MunicIpio de Sacramento.

Publicada em 19/6/98, vem a matéria a esta Comissäo para exame
prelirninar, conforme dispOe o Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entdade, constitulda e em funcionamento ha mais de doEs anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é formada de pessoas idOneas e
não rernuneradas pelos cargos que ocupam. Constata-se, diante disso, que
ela atende aos requisitos estabelecidos pelas leis que disciplinam a
declaracão de utilidade pUblica.

Conclusão
Pelas	 razOes 	 expostas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei 
no 

1.802/98 na forma
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Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarqümnio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Sebastiào Costa -

Antonio Julio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.812/98

Corn issão de Constituição e Justica
Relatôrio

0 Projeto de Lei n° 1.812/98, do Deputado Dinis Pinheiro, visa a declarar de
utilidade püblica a AssociaçOo de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Brumadiriho -, corn sede nesse municipio.

Publicada em 26/6/98, veio a matéria a esta Comissão Para exame
preliminar, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacão
A citada entidade, constitulda e em funcionamento ha mais de dots anos,

tern personalidade jurIdica, e sua diretoria e formada por pessoas idOneas e
não remuneradas pelos cargos que ocupam. Assim sendo, depreendemos
que ela atende aos requisitos constantes nas leis que disciplinam o processo
declaratôrio de utilidade publica.

Conclusâo
Pelas razOes expostas, concluIrnos pela juridicidade, pela

Constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.812/98 nos termos
em que foi apresentado.

Sala das CornissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - AntOnio Julio, relator - Sebastiâo Costa -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.815/98

ComissOo de Constituicào e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade pUblica a Associaçâo Comunitária Amigos do Bairro
Universal e Adjacências, corn sede no MunicIpio de Betim.

Publjcado no "Diana do Legislativo", em 26/6/98, vem 0 projeto a esta
Com jssão Para ser exarninado preliminarrnente, conforme dispOe o art. 188,
C/Co art. 102, tIl, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A praposiçao encontra-se corretamente instruida como Os documentos

Indtspensáveis a declaracâo de utilidade pUblica, prevista na legtslacâo em
Vigor.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada tern personalidade jurIdica,

proposta 68
Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqUInio, Presidente - Antonio Julio, relator - AntOnio Genaro -

Sebasfjão Costa.
PARECER PARA TURNO IIJN 100 DO PROJ ETO DE LEI N O 1.803/98

ComissOo de Constituiçao e Justiça
RelatOrjo

De autorja do Deputado AntOnio Genaro, o Projeto de Lei p0 1.803/98pretende declarar de uttlidade pOblica a Creche Lar dos Inocentes, corn sede
no Municipio de Betim.

Publicado em 19/6/98, veio 0 projeto a esta Comissäo Para exameprel:n-ij par, em conformidade corn o que preve o Regin-tento lnterno.
Fundamentaçao

De acordo corn a docurnentacao anexada ao processo, verificou-se que a
entidade em exame tern personaljdade jurIdica, está em pleno funcioriarnento
ha mais de dots anos, e sua diretoria é cornposta de pessoas idOneas e não
remuneradas pelo exerciclo de seus cargos. Foram atendjdos portanto, 

Osrequisitos constantes na legislaco em vigor.
Conc!usâo

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei p0 1.803/98 na forma proposta.

Sala das ComissOes 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Julio, relator - Sebastjão Costa -

AntOnio Genaro

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.805/98
Comissâo de Constituiçao e Justiça

RelatOi-jo
0 Projeto de Lei n° 1.805/98, do Deputado Agostjnho PatrOs, pretende

declarar de utilidade pUblica a Sociedade de Educacao e Assistência Social
Santa Clara, corn sede no Municipio de Ressaquinha

Publicado em 19/6/98, o projeto vern a esta Comjsso Para exame
preliminar, em atendimento ao que dispOe o Regirnento lnterno.

Fundamentaçao
A entidade de que trata a referida proposicao preenche as requisitos

estabejecidos pela Lei n o 12.240, de 5/7/96, que dispOe sobre a declaraçao de
utilidade pCiblica. Nâo existe Obice, portanto, a tran-iitacao do projeto.

Conclusão
Em face do exposto concluimos pela juridicjdade pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.805/98 corno foi proposto.
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70esté em funcionarnento ha mais de dois anos e sua diretorja é composta por
pessoas idOneas e que nâo recebem remuneraçao pelo exercIcio de suasfuncoes.

Conctusäo
Pelo exposto, conclujmos pela Juridicidade, pela CoflStitucionalidade e pelalegabidade do Projeto de Lei n o 1.815/98 na forma proposta.
Sala das Comissoes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio JUlio, relator - Sebastjão Costa -

AntOnio Genaro
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.816/98

ComissOo de Constituiçao e Justiça
Relatórjo

0 Projeto de Lei n° 1.816/98, do Deputado José Henrique, visa a declarar
de utibidade pUblica a Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionajs - APAE
de Matipó, corn sede nesse municIpio

Publicada em 26/6/98, veio a matéria a esta ComissOo para exarne
preliminar, conforme dispoe o Regimento Interno.

Fundamentaçao
A citada entidade, COflstitujda e em funcionarnento ha mais de dais anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é formada par pessoas idOneas e
que nada recebem pebos cargos que ocupam.

Verificamos, assirn, que eba atende aos requisitos constantes nas leis que
disciplinarn a processo declaratOrjo de utilidade pUblica.

ConcbusOoPebas 	 razc5es 	 expostas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicjcjade 	 pelaCoflst l tuc jonajjdade e pela legabidade do Projeto de Lei n° 1.816 na formaproposta
Sala das ComissOes 29 de outubro de 1998.
Heby Tarquinio, Presidente - AntOnio JUlio, relator - Sebastjäo Costa -Antonio Genaro.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LE! N O 1.817/98
Cornissão de Constituição e Justiça

Relatórjo
0 Projeto de Lei n° 1.817/98, do Deputado João Leite, visa a declarar de

utilidade pUbbica a Fundacao Matutu, corn sede no MunicIpio de Bela
Horizonte

Publicada em 26/6/98, velo a matéria a esta ComissOo para exame
prebin-,jnar, conforrne dispOe a Regimento Interno.

Fundarnentaçao
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A citada entidade, constituida e em funcionamento hO rnais de dois anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é formada P01 pessoas idOneas e
que nada recebem pebos cargos que ocupam.

Verificamos, assirn, que ela atende aos requisitos constantes nas leis que
disciplinam a processo declaratório de utilidade pUblica.

ConclusOo
Pelas 	 razOes 	 expostas, 	 concluimas 	 pela	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e peba legalidade do Projeto de Lei n° 1.817/98 na forma
proposta.

Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqUinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio JUlio -

Sebastião Costa - AntOnio Genara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.818/98

CornissOo de ConstituiçOo e Justica
RebatOrio

O Deputado João Leite, par meio do Frojeto de Lei n° 1.818/98, pretende
seja decbarado de utilidade pUbbica a Centro Evangélica de Reintegracão
Social - CERES -, corn sede no MunicIpio de Vicosa.

Publicada ern 26/6/98, foi a prajeto distribuldo a esta Cornissão para exarne
preliminar, nos terrnos do art.188, c/c o art. 102, III, "a", do Regirnento Interno.

FundamentacOO
A entidade ora examinada é pessoa juridica, conforme comprova a

documentacOa juntada ao processa, e, de acordo corn a atestado da
autoridade competente, funciona ha rnais de dais anas, e sua diretoria e
formada par pessoas idôneas e que não são rernuneradas pelos cargos que
ocuparn.

Par preencher as requisitas prescritos na legislacOo em vigor, torna-se
habilitada ao titubo declarOtoria de utbidade pUblica.

Conclusão
Diante do relatado, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legabidade do Projeta de Lei n° 1.818/98 na forma proposta.
Sala das CornissOes, 29 de outubro de 1998.
Heby Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Jólio -

SebastiOo Costa - AntOnio Genara.
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.819/98

CornissOo de ConstituicOo e Justiça
RelatOrio

O Projeto de Lei n° 1.819/98, do Deputado JoOa Leite, visa a declarar de
utilidade pUblica a AssociaçOa Fundo Assistencial Batista - FUNDAB -, cam
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sede no Municipjo de Belo Horizonte
Publicada em 26/6/98, veio a materia a esta 

Cornissâopr
ellminar, conforme dispöe o art. 188, c/c o art. 102, Ill,Interno

Funda mentacaoA Citada entidade COnstituida e em funcionamento ha mais de dois anos,tern personalidade juridica e sua dretoria e formada por 
pessoas idôneas eque nada recebem pelos cargos que ocupam Assirn sendo, no encontramosóbice a tr

amitaçao do projeto de lei em exame, uma vez que a instituicao
atende aos requjsjtos constantes na lei que disciplina o processo declaratOriode utilidade püblica

ConclusãoPelas	 razöes 	 expostas, 	 concluimos 	 pela	 juridicidade 	 pelaCOnStitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.819/98 na formaproposta

Sala das Comjssães 29 de Outubro de 1998.
Hely Tarquinio Presidente - Marcos Helénjo relator - Antonio JUlio -Antãnio Genaro - Sebastjo Costa.

PARECER PAPA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.821/98Comisso de Constituiçao e Justica
Relatôrjo0 Projeto de Lei n° 1. 821/98, do Deputado AmbrOsia Pinto, visa a declararde utilidade pUblica a Associaço Betesda, corn sede no MunicIpio de ltajubáPu

blicada em 27/6/98 veio a matéria a esta Comjsso para examepre liminar, conforme dispOe o art. 188
Interno 	 , c/c o art. 102, II!, "a", do Regimento

Fundamentaçao
A citada entjdade constitu Ida e em funcionamento ha mais de dois anos,tern personalidade juridica e sua diretorja e formada por pessoas idOneas eque nada recebem pelos cargos que ocupam. Assim sendo, nao encontramosóbice a tr

amitaço do projeto de lei em exarne, uma vez que a iflstitujcaoatende aos requisjo5 estabelecidos pela legislacao que disciplina a materia.
ConclusãoPejas	 razOes 	 expostas, 	 concluimos 	 pela	 juridicidadeConstitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.821/98 na fo pela

rmaproposta
Sala das Comissães, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinjo Presjdente - Marcos Helênio relator - AntOnio JUlio -Sebastiào Costa - AntOnio Genaro.
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PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.822/98
Comissáo de Constituiçáo e Justiça

RelatOrio
O Deputado Ajalmar Silva, por meio do Projeto de Lei n° 1.822/98, pretende

seja declarado de utilidade pUblica a Serviço Social ParOquia We dos
Homens - SESPAMH -, corn sede no MunicIpio de Estrela do Sul.

Publicado em 27/6/98, foi a projeto distribuido a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do Regirnento
I nterno.

Fundamentação
A entidade em tela e pessoa juridica, conforme comprova a documentaçào

juntada ao processo; de acordo corn a atestado da autoridade competente,
funciona ha mais de dois anos, e sua diretoria é idônea e nào remunerada
pelo exercIcio dos cargos.

Por preencher as requisitos prescritos na legislaçOo em vigor, torna-se a
entidade habilitada a receber o tItulo declaratOrio de utilidade pUblica.

Conclusáo
Diante do relatado, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.822/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Sebastião Costa -

Antonio JUlio.
PARECER PARA TURNO 0N 00 DO PROJ ETO DE LEI NO 1.826/98

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei n° 1.826/98 pretende
declarar de utilidade pUblica a Sociedade dos Moradores de Monte Verde,
corn sede no Municipio de Camanducaia.

Publicado em 30/6/98, veio a projeto a esta Comissâo para exarne
prelirninar, em conforrnidade corn o que prevé o Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo corn a documentaçâo anexada ao processo, verificou-se que a

entidade em exame tern personalidade juridica, está em pleno funcionamento
ha mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idOneas e não
remuneradas pelo exercicio de seus cargos. Portanto, foram atendidos as
requisitos constantes na legislacâo em vigor.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.826/98 na forma proposta.
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Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998. 	
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Hely Tarqumnio, Presidente - Antonio JOIio, relator - Sebastjo Costa -
AntOnio Genaro.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.827/98
Comissão de Constituicao e Justiça

Relatórjo
0 Projeto de Lei n o 1.827/98, do Deputado Paulo Piau, visa a declarar de

utihdade püblica a Loja MacOnica Irmãos do Triângulo n° 96, corn sede no
MunicIpio de Uberaba.

Publicada em 30/6/98, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispöe o art. 188, c/c o art. 102, HI, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentaco
A citada entidade, constjtuIda e em funcionamento ha mais de dois anos,

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

Assim sendo, nâo encontramos Obice a tramitacao do projeto de lei em
exame, urna vez que a inst itui r,5o de que trata atende aos requisitos
constantes da legistaçao que disciptina o processo declaratórjo de utilidade
püblica.

Conctusäo
Pelas 	 razOes 	 expostas, 	 concluirnos 	 pela 	 juridicidade 	 pelaconstituclonalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.827/98 na formaproposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio JUlio, relator - Sebastiâo Costa -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.829/98

Comissão de Constituicao e Justiça
RelatOrjo

0 Deputado Wanderley Avila, por meio do Projeto de Lei n° 1.829/98,
pretende seja declarada de utilidade pUblica a Loja Maconica Sete Trombetas
de JericO n o 121, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Publicado em 2/7/98, foi o projeto distribudo a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
A Loja Maconica Sete Trombetas de Jericó n° 121, constituIda e em

funcionamento ha mais de dois anos, tern personaljdade juridica, e sua

75
diretoria é formada por pessoas idOneas e que nada recebem pelo exercIcio
dos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice a trarnitaçâo do projeto de lei em
exame, uma vez que a instituicão de que trata atende aos requisitos
constantes na lei que disciplina 0 processo declaratOrio de utilidade pUblica.

Conclusão
Pelas razöes expostas, concluImos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.829/98 na forma
proposta.

Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Genaro -

AntOnio JUlio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.830/98

Comissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

0 projeto de lei em epigrafe é de autoria do Deputado Joäo Leite e tern por
escopo declarar de utilidade pUblica a Associacão Internacional de Caridades
- AIC Brasil - NUcleo Calafate, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Nos termos regimentals, depois de publicada, foi a proposição distribuIda a
esta Comissão, a qual compete examiná-la prelirninarmente, conforme
estabelece o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacâo
Conforme se verifica na documentacão juntada ao processo, a associacào

em pauta é urna sociedade civil sern fins lucrativos, em funcionamento ha
mais de dois anos, e os membros de sua diretoria são reconhecidamente
idôneos e comprovadamente não remunerados pelo exercIcio dos cargos que
ocupam.

Estâo atendidos, portanto, os requisitos para que eta possa ser declarada
de utilidade pUblica, estabelecidos no art. 10 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Conclusão
Em face do aduzido, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.830/98 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Genaro -

Sebastião Costa - AntOnio JUlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.831/98

Comissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

A proposicão em tela, do Deputado João Leite, tem por escopo declarar de
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76utilidade pUbUca a Fundacâo de Apolo e Desenvolvimento da Ed ucaçao,Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Fundacao Renato Azeredo, corn sede

no MunicIpio de Belo Horizonte.
Apás ser publicado, vem 0 projeto a esta Comissão para exame preliminar,

nos termos do art. 102, III, 'a", do Regirnento Interno.
Fundamentaçao

A citada entidade, conStjtujda e em funcionamento ha mais de dois anos,
tern personaHdade jurIdica, e sua diretorja é formada por pessoas idôneas e
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos Obice a tramitacao do projeto de lei em
exame, uma vez que a insti tuig5o de que trata atende aos requisitos
constantes na lei que disciplina o processo declaratOrjo de utilidade pUblica.

Entretanto faz-se necessário alterar a redaçao do art. 10 do projeto, visando
a correcao do nome da entidade, o que fazemos por meio de emenda.

Conclusão
Pelo exposto conclujmos pela juridicjdade pela COnsti tucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.831/98 corn a Emenda n° 1, apresentada a
seguir.

EMENDA N O 1
D6-se a seguinte redaçao ao art. 10:
"Art. 10 - 

Fica declarada de utilidade pUblica a Fundacao de Apoio eDesenvojvjmento da Educacao Ciência e Tecnologja de Minas Gerais -
Fundacao Renato Azeredo corn sede no Municipio de Belo Horizonte.".

Sala das Comissoes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastjão Costa -

Antonio Genat-o - AntOnio JUlio.
PARECER PARA TJJRNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.843/98

ComissOo de Constituiçao e Justiça
Relatário

De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epigrafe
pretende seja declarada de utilidade pUblica a Associacao dos VeIculos de
Comunicacao do Triângulo Mineiro e Alto Paranalba - AVEC -' corn sede no
MunicIpio de Uberaba.

Publicado em 10/8/98, foi o projeto distribuldo a esta Comissâo para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do RegirnentoInterno.

Fundamentaçao
A referida Associacao é sociedade civil de caráter filantrópico, sern fins

Iucratjvos e corn sede e foro no MunicIpio de Uberaba.
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De acordo corn a documentacOo que instrui o processo, encontra-se em

funcionamento ha mais de dois anos e os membros de sua diretoria, de
reconhecida idoneidade, não sao rernunerados pelo exercIcio dos cargos.

Dessa forma, foram satisfeitas as exigéncias da Lei n.° 12.972, de 27/7/98,
que disciplina a declaraço de utilidade pUblica.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.843/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - AntOnio JUlio, relator - AntOnio Genaro -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 1.844/98

ComissOo de ConstituiçOo e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela visa a declarar
de utilidade pUblica o Centro Social Cornunitário das Vilas Reunidas e
Adjacéncias, corn sede no Municipio de Sabará.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 10/7/98, vem a matéria a esta
ComissOo para exame preliminar, nos termos do art. 102, Ill, "a", do
Regirnento Interno.

Fundamentaçào
Os requisitos para a declaração de utilidade pCiblica estão previstos na Lei

n° 12.972, de 1717/98, cujo art. 10 dispöe que para serem declaradas de
utilidade pUblica as entidades devern ter personalidade juridica, estar ern
funcionamento ha mais de dois anos, não rernunerar os cargos de sua
direcão e ter como diretores pessoas idOneas.

Cumpridos tais requisitos, conforme comprovam os docurnentos anexados
ao processo, o Centro Social Comunitário das Vilas Reunidas e Adjacéncias
está habilitado ao titulo declaratário.

ConclusOo
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.844/98 na forma original.
Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - AntOnio Genaro -

Antonio JUlio.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.845/98

Cornissão de Constituiçâo e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Hely TarqüInio, o projeto de lei em epigrafe visa a
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78declarar de utilidade püblica a Vila Olimpica da Uniâo Recreativa dos
Trabaihadores , corn sede no Municipio de Patos de Minas.

Pubjicada em 10/7/98, veio a mater-ia a esta Cornissão para exame
prefiminar, conforme dispoe a art. 188, c/c o art. 102, II!, "a", do Regiment0lnterno.

Fundamentaçao
A matéria é regulada pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos para a declaracao de utilidade püblica, as quais, no caso, foram
plenarnente atendidos, confor-me atesta a dacumentacao juntada aoprocesso.

Verifica-se , portanto, que a aludida instituiçao tern personalidade jurIdica,
funciona ha mais de dois anos, e sua diretoria e composta par pessoas
idôneas e que näo recebem remuneracao pelo exercIcio dos cargos.

Diante do que foi dito, esciarecemos que estamos apresentando emenda
somente para retificar a denominaço da entidade.

ConcJusao
Em face do exposto, conclujmos pela juridicidade, pela constitucionajidadee pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.845/98 corn a Emenda 00 1,apresentada a seguir.

EMENDA N O 1D&-se ao art. 10 a seguinte redaco:
"Art. 10 - 

Fica declaracia de utilidade pUblica a Vila Olimpica da UniãoRecreativa dos Trabalhadores , corn sede no MunicIpio de Patos de Minas.".
Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antonio Julio -

AntOnio Genai-o.
PARECER PARA TURNO UNJCO DO PROJETO DE LE! N O 1.846/98

ComissOo de Constituiçao e Justiça
RelatOr a

De autoria do Deputado Miguel Martini, a projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pOblica a Unidade Ass jstencjaj Nossa Senhora daAbadia, corn sede no MunicIpio de Uberlándia

ApOs ser pub!icado, vem o projeto a esta Comissãa para exame preliminar,
nos termos do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento Interna.

Fundamentacao
A entidade em questao tern personajidade juridica, está em regularfuncionamenta ha mais de dais anos, nOo possuj fins lucrativos e sua diretoria

é composta par pessoas idOneas e que não percebem nenhum tipo de
remuneracao pelo exerciclo de suas funcOes.
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Par cumprir as condicOeS estabelecidas pela Lei n o 12.972, de 27/7/98,
conforme atestam as documentoS anexadas ao proceSso estO a entidade
apta a receber a titulo de utilidade pOblica.

Conclusão
Diante do exposto, concluimoS pela juridicidade pela constitucionalidad e e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.846/98 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 29 de outubra de 1998.
Hely Tarqülnio Presidente - SebastiOo Costa, relator - AntOnio Genaro -

AntOnio Julio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.848/98

Comissão de ConstituicOo e Justica
RelatOriO

De autoria do Deputado Mauri Torres, a projeta de lei em epIgrafe tern par
objetivo declarar de utilidade pUblica a Congado de Nossa Senhora de
Santana de Laranjeiras, corn sede no MunicIplo de J000 Monlevade.

Publicada em 6/8/98, foi a prapasicOo distribuIda a esta CornissOo, para,
nos termas do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, ser apreciada quanta
aos aspectos de juridicidade constitucionalidad e e tegalidade.

Fundamefltacaa
Conforme fica constatado do exarne da documefltacao que compOe a

processo, a entidade referida no projeto passui personalidade jurIdica prOpria
encontra-Se em funcionamento ha mais de dais anos, seus Diretores são
pessoas reconhecidamente idôneas e nOo recebem remuneracOo pelas
cargos que exercem.

Portanto, estão atendidas as requisitas constantes no art. 1 0 da Lei 00

12.972, de 27/7/98, e a entidade pode ser declarada de utilidade pCiblrca
estadual.

ConclusOo
Em face do exposta, concluimas pela juridicidade pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.848/98 na forma em que fol

apresentada.
Sala das ComissöeS, 29 de outubra de 1998.
Hely Tarqüinia Presidente - Marcos Helénia, relator - AntOnio Julio -

AntOnio Genara - SebastiOa Costa.
PARECER PARA TURN0 UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.851/98

Comissãa de ConstituicOO e Justica
RelatOriO

0 Projeto de Lei n o 1.851/98, do Deputada Romeu Queiroz, visa a declarar
de utilidade pOblica a AssociacãO de Pals e Amigos dos Excepcianais - APAE



I"	 7A-7
- de Jequitinhonha, corn sede nesse municIpio.

Publicada em 6/8/98, veio a matéria a
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o at
Interno.

Fundanientacao
A citada entidade, constituida e em funcionarnento ha mais de dois anos,

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

Verificamos, assim, que ela preenche os requisitos constantes na Lei no
12.972, de 27/7/98, que discplina o processo declaratôrio de utilidade pUblica.

Conclusào
Pelas	 razöes 	 expostas, 	 conclulmos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionajidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.851/98 na forma
proposta.

Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helènio, relator - AntOnio Genaro -

AntOnio Julio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LE! N o 1.852/98

Comissão de Constituicao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epIgrafe
objetiva declarar de utilidade pUblica a Associacão de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Santa Rosa da Serra, corn sede nesse municipio.

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

Fundamentacao
A referida entidade tern personalidade jurIdica, está em funcionamento ha

mais de dois anos, não possur fins lucrativos, e sua diretoria é composta por
pessoas idOneas e que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo
exercIcio de suas funçoes.

Atendendo as condiçOes estabelecidas pela Lei n o 12.972, de 27/7/98,
conforme atestam os documentos anexados ao processo, está apta a receber
o tItulo de utilidade pUblica.

Conclusão
Diante do exposto, concluirnos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 1.852/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastião Costa -

Antonio Genaro - Antãnio JUlio.
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PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI No 1.853/98

Comissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epigrafe visa a
declarar de utilidade pUblica a Associação de Mães e Jovens dos Pereiros e
Novo Horizonte - APNH -' corn sede no MunicIpio de São Francisco.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos regimentais.

Fu ndamentação
A matéria é regulada pela Lei n o 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos para a declaração de utilidade pCiblica, os quais, no caso, foram
plenamente atendidos, conforme atesta a documentação juntada ao
processo, na qual se verifica que a aludida instituição tern personalidade
jurIdica e funciona ha mais de dois anos e que sua diretoria é cornposta por
pessoas idOneas e que nao recebem remuneração pelo exerciclo dos cargos.

Esciarecemos que apresentamos emenda somente para retificar a
denominação da entidade.

Conclusão
Em face do relatado, concluImos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 1.853/98 corn a Emenda no 1, apresentada a
seguir.

EMENDA N° 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Associaçäo de Wes e

Jovens dos Pereiros e Novo Horizonte - APNH -' corn sede no Municipio de
São Francisco.".

Sala das CornissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - AntOnio JUlio, relator - Antonio Genaro -

Sebastjão Costa.
PARECER PARA TURNO LJNIC0 DO PROJETO DE LEI N o 1.855/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 1.855/98, do Deputado José Militão, visa a declarar de
Utilidade pUblica o Centro EspIrita Dr. Bezerra de Menezes, corn sede no
Municipio de São Sebastião do Paraiso.

Publicada em 6/8/98,. vem a rnatéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispOe o art. 188, c/c 0 art. 102, Ill, "a", do Regirnerito
I nterno.

Fundamentacão
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esta Corn issão para exame
102, III, "a", do Regimento
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82A citada entidade, constltujda e em funcionamento ha mais de dois anos,
tern personalidade jurIdica, e sua diretorja é formada por pessoas idOneas
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, no encontramos Obice a aprovaçao do projeto de lei em
exame, urna vez que a instituicâo preenche Os requisitos constantes na Lei no
12.972, de 27/7/98 que disctplina o processo declaratOrjo de utilidade püblica.Conc!usãoPelas 	 razöes 	 expostas 	 conc!uImos 	 pela 	 juridjcjdade 	 pelaCOflStitucjonajjdade e pela legalida 	 do Projeto de Lei n° 1.855/98 na formaproposta
Sala das Comlssaes 29 de outubro de 1998.
Hely T

arqumnio Presjdente - AntOnio JUlio, relator - AntOnio Genaro -Sebastiäo Costa.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.856/98
Comisso de Constituiçao e Justiça

RelatOrjo
De autoria do Deputado José Militâo o projeto de lei em análise objetiva

declarar de utilidade pUblica a Associaçao de Pais e Amigos dos
Excepcjonajs - APAE de Porteirinha , corn sede nesse municipio

Pubjicado o projeto em 6/8/98 foj envjado a esta Comissao para exame
preflrninar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do RegimentoInterno.

FundamentacaoA proposiçao está corretamente instruicja corn os documentosindispenséveis a declarag5o de utilidade pUblica, prescrita na Lei n o 12.972,de 27/7/98.
Constatamos, pois, que a APAE de Porteirjnha tern personalidade jurIdica,está em funci

onamento ha mais de dois anos e sua diretoria é composta porpessoas idOneas que nào recebern remuneraçao pelo exercIcio de suasfuncOes.

Conclusão
Diante do exposto concluIrnos pela juridicidade, pela constitucionaljdade epela legalidade do Projeto de Lei no 1.856/98 na forma proposta.
Sala das CornissOes 29 de outubro de 1998.
Hely TarqUinio, Presjdente - Antonio JUlio, relator - AntOnio Genaro -Sebastiâo Costa.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.857/98Comissão de Constituicao e Justiça
RelatOrio
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De autoria do Deputado Mauro Lobo, o Projeto de Lei n o 1.857/98 visa a

declarar de utilidade pUblica a Associaçào Comunitária de Formosa e Alto
Tamarindo - ASCOFAT -' corn sede no MunicIpio de Manga.

Publicado, vern o projeto a esta Cornissâo para exarne preliminar, nos
termosdo art. 188, c/coart. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos para a declaração de utilidade pUblica, os quais, no caso, foram
plenamente atendidos, conforme atesta a documentaçao juntada ao
processo.

Verifica-se, portanto, que a instituicäo de que trata o projeto tern
personalidade jurIdica, funciona ha mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idOneas, que näo recebem remuneração pelo
exercIcio de seus cargos.

ConclusOo
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei 
no 

1.857/98 na forma proposta.
Sala das Corn issOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Sebastiao Costa, relator - Antonio JUlio -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LE! N O 1.858/98

ComissOo de Constituicao e Justiça
RelatOrio

0 Projeto de Lei 
no 

1.858/98, do Deputado Bilac Pinto, visa a declarar de
Utilidade pUblica a Creche Municipal Madre Tereza de Saldanha, corn sede no
MunicIpio de Borda da Mata.

Publicada em 6/8/98, veio a matéria a esta CornissOo para exame
preliminar, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

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

tern personalidade juridica e sua diretoria é formada por pessoas idOneas e
que nada recebern pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, nâo encontramos Obice a tramitacáo do projeto de lei em
exarne, uma vez que a instituicáo de que trata atende aos requisitos
constantes na lei que disciplina o processo declaratOrio de utilidade pUblica.

Conclusáo
Pelas	 razOes 	 expostas, 	 conclulmos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

Constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.858/98 na forma
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Sala das Corn issöes, 29 de outubro de 1998.
Hely T

arquInio, Presidente -Sebastjâo Costa, relator - Antonio Genaro -AntOnio J011o.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1. 868198Comisso de Constituiçao e Justiça

Relatôrio
0 Projeto de Lei no 1.868/98 do Deputado Romeu Queiroz, visa a declarar

de utilidade pOblica a Associaçao de Pals e Amigos dos 
Excepcionajs - APAEde SOo Gonca!o do Abaeté, corn sede nesse municIplo.

P
ublicada em 14/8/98, veio a matéria a esta Comissäo para examepreliminar, conforme dispOe o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundarnentacao
A citada entidade, constjtu Ida e em funcionamento ha mais de dois anos,tern personalidade jurIdica, e sua diretorla é forrnada par pessoas idOneas e

que nada recebem pelos cargos que ocupam.
Verificarnos assim, que eta atende aos requisitos constantes na Lei no12.972 de 27/7/98 que disciplina a processo declaratorio de UtUidade pUblica.ConclusàoPejas	 razOes 	 aludidas 	 conclufmos 	 pela 	 juridicidade 	 pelaConsti tucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.868/98 na formaproposta

Sala das ComissOes 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInjo, Presjdente - AntOnio JUlio, relator - AntOnio Genaro -Sebastjão Costa.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.872/98
Comissão de Constituiçao e Justiça

RelatOrjo
0 Deputado Wanderley Avila, por meio do Projeto de Lei no 1.872/98,

pretende seja declarada de Utilidade pUblica a entidade Obras Sociais Cristãs
de Odassan do Amanhecer de BocaiUva corn sede no Municipio deBocajUva

Publjcado em 15/8/98, foi o projeto distribuldo a esta Comissão para exameprelirninar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, V,
Interno. 	 III, "a", do Regimento

Fundamentacão
A entidade referjda é pessoa juridica, conforme comprova a 

documentacao
juntada ao processo de acordo corn o atestado do Juiz de Direito, funciona
ha mais de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas idOneas e nào
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remuneradas pelo exercIcio dos cargos.
Por preencher a instituição os requisitos indispensáveiS a declaração de

utilidade pCiblica previstos na Lei n o 12.972, de 27/7/98, somos pelo
acolhimento da proposicOO. Ao final deste parecer, apresentamOs emenda
somente para retificar o norne do municlpio no qual a entidade se situa.

Conclusão
Em face do relatado, conclulmoS pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.872/98 corn a Emenda n o 1,

apresentada a seguir.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 10 a seguinte redaçOo:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade denominada Obras

Sociais CristOs de Odassan do Amanhecer de BocaiUva, corn sede no
MunicIpio de BocaiUva.".

Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqUlnio, Presidente - Antonio JUlio, relator - AntOnio Genaro -

SebastiOo Costa.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.877/98

CornissOo de Constituicão e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Agostinho PatrUs, o projeto de lei em epIgrafe tern
por objetivo declarar de utilidade pUblica o Centro de Raja Yoga Brahma
Kurnaris, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame prelirninar da
matéria, atendo-se aos lindes de sua competéncia, nos terrnos dos arts. 188 e
102, III, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentacão
As normas pelas quais são declaradas de utilidade pUblica as sociedades

civis, as associacOes e as fundaçOes de cunho filantrópicO, constituldas ou
em funcionamento no Estado, estão disciplinadas pela Lei no 12.972, de
27/7/98.

De acordo corn o seu art. 1 0 , tais entidades estão habilitadas ao
agraciamento do referido titulo desde que comprovern possuir personalidade
juridica, estar em funcionamento ha mais de dois anos, não serern as cargos
de sua direção remunerados e serem os Diretores pessoas
reconhecidamente idOneas.

Observada a documentacãO que instrui o processo, verifica-se o inteiro
atendimento aos requisitos legais, razão pela qual não vislumbramos Obice de
natureza legal a aprovacãO do projeto em exame.
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Conclusão

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.877/98 na forma apresentada.

Sala das Cornissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio Julio, relator - Antonio Genaro -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.879/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei no
1.879/98 tern por objetivo declarar de utilidade pUblica a Sociedade São
Vicente de Paulo de Pogo Fundo, corn sede nesse municipio.

Publicado em 27/8/98, foi o projeto distribuldo a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, lii, "a", do Regimento
Interno.

Fundanientacao
A aludida instituigão é constituida na forma de sociedade civil de caráter

filantropico sem fins lucrativos e tern sede e foro no Municipio de Pogo Fundo.
Conforme a documentaçao apresentada, a entidade se encontra em

funcionamento ha mais de dois anos, tern corno membros de sua diretoria
pessoas de reconhecida idoneidade e que näo são remuneradas pelo
exercIcio de suas funçOes.

Dessa forma, foram satisfeitas as exigências contidas na Lei n o 12.972, de
27/7/98, que disciplina a declaraçào de utilidade püblica.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.879/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Genaro -

AntOnio Julio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.880/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em epIgrafe visa
a declarar de utilidade püblica a Fundação Cristo Vive, corn sede no MunicIpio
de Coronel Fabriciano.

Publicado em 27/8/98, foi o projeto distribuldo a esta Cornissáo Para exame
preliminar, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.
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FundamentacáO
A proposição em tela está corretarnente instrulda corn os documentos

indispensáveiS a declaracão de utilidade piiblica, prevista na Lei n o 12.972, de

27/7/98.
Constatarnos, pois, que a Fundação Cristo Vive, de que trata o projeto, tern

personalidade juridica, está ern funcionarnento ha mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idOneas e que não recebem rernuneracãO
pelo exerciclo de suas funçOes.

Conclusào
Diante do exposto, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.880/98 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antonio Julio, relator - AntOnio Genaro -

Sebastiào Costa.
PARECER PARATURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.881/98

Corn issão de Constituicão e Justiça
Relatório

0 projeto de lei em epIgrafe, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
pretende que a lgreja Evangélica Povo Livre, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte, seja declarada de utilidade publica.

De conformidade corn Os arts. 188 e 102, Ill, "a", do Regimento Interno, a
proposicão foi distribuida preliminarrnente a esta Comissão, a quern compete
proceder ao exame dos quesitos atinentes a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

FundarnentacãO
Reportando-nos ao art. 1 0 da Lei no 12.972, de 27/7/98, reguladora da

matéria em questão, verifica-se que a sociedade civil, a associacäO ou a
fundação de natureza filantrópica, constituldas ou em funcionamento no
Estado, podem ser declaradas de utilidade publica estadual, desde que
comprovern: que adquirirarn personalidade juridica; que estão em
funcionamento ha mais de dois anos; que seus Diretores são pessoas
idôneas e não recebem rernuneracãO pelo exercIcio de seus cargos.

Já a partir do exarne da documentacãO que instrui o processo, constata-se
o pleno atendimento aos mencionados requisitos, razão pela qual não ha
impedirnento de natureza juridica a aprovação do projeto.

Conclusâo
Em virtude do exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.881/98 nos termos
em que foi apresentado.

Pm
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Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antãnio Genaro, relator - Sebastião Costa -

AntOnio JUlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.882/98

Comissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

Do Deputado Ronaldo Vasconceflos, a projeto de lei em análise pretende
declarar de utilidade pUblica o Lar Comunitário Sagrado Coraçâo de Jesus,
corn sede no MunicIpio de Natércia.

Publicado em 27/8/98, a projeto foi enviado a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento as determinaçOes contidas no art. 188, c/c o art.
102, HI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
A matéria é regulada pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispOe sabre os

requisitos para a declaraçâo de utilidade pUblica de sociedade civil,
associaçäo ou fundaçao constitulda ou em funcionamento no Estado, corn o
fim exciusivo de servir desinteressadamente a coletividade.

Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se que a
entidade atende as exigências mencionadas na lei citada, nada havendo,
pois, que impeça a tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusâo
Diante do exposto, cancluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.882/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastiào Costa -

AntOnio JUlio.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.883/98

Comissáo de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Joäo Batista de Oliveira, a projeto de lei em análise
objetiva declarar de utilidade pUblica a Conseiho da Comunidade de Brejo de
Aldeia, cam sede no MunicIpio de Joaquim Fellcio.

Publicado a prajeto em 27/8/98, foi enviado a esta Comissäo para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentaçao
A proposição está corretamente instrulda, corn as documentos

indispensáveis a declaração de utilidade pUblica, prevista na Lei n o 12.972, de
27/7/98.
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Constatamos, pois, que a entidade em análise tern personalidade juridica,

está em funcionamenta ha mais de dais anos, e sua diretoria é composta par
pessoas idOneas e que nào recebem remuneracãO pelo exercicia de suas
funcOes.

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

e peta legalidade do Projeta de Lei n o 1.883/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Sebastiáo Costa, relator - Antôruo Genaro -

Antonio JUlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.884/98

Comissâo de Constituicäo e Justica
Relatório

De autaria do Deputada Joäo Batista de Oliveira, a projeto de lei ora
analisado tern par objetiva declarar de utilidade pUblica a Assaciacão Escola
de Trabalho Mestra LuIza, corn sede no MunicIpio de Monjolos.

Publicada no "Diana do Legislativo", vem a matéria a esta Comissão para
exame prelirninar, em atendimento ao que dispOe a art. 102, III, "a", do
Regimenta Interno.

FuridamentacãO
A citada entidade, constituIda e em funcionamenta ha mais de dais anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é formada par pessaas id6neas e
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, nãa encontramas óbice a tramitacão do projeto de lei em
exarne, uma vez que a instituicão de que trata atende aos requisitos
constantes na Lei no 12.972, de 27/7/98, que disciplina a processo
declaratOrio de utilidade pUblica.

Conclusão
Petas 	 razOes 	 expostas, 	 conclulmas 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.884/98 na forma

original.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqUinia, Presidente - Antonio JUlio, relator - Sebastiäo Costa -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.886/98

Comissáo de ConstituicãO e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputada Geraldo Santanna, a projeta de lei em tela tern par
objetivo declarar de utilidade pUblica a Sociedade Presbiteriana de Ensino e
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Assisténcia Social de Salinas - SOPEASS -, corn sede no Municipio de
Salinas.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissâo para
ser examinado prel iminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
A proposicao se encontra corretarnente instruida, corn os documentos

indispensáveis a declaracão de utilidade piblica, prevista na Lei no 12.792, de
27/7/98, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada tern personaljdade juridica,
está em funcionamento ha mars de dois anos, e os membros de sua diretorja
são id6neos, não recebendo remuneracao pelo exercicio dos cargos que
ocupam.

Apesar de bern instruIdo o projeto, faz-se necessár,o alterar a redaçao do
seu art. 1°, para fazer constar- a sigla que integra o nome da entidade.

Conclusâo
Em face do aduzido, concluirnos pela juridicidade pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.886/98 corn a Emenda no 1, a seguir
apresentada

EMENDA N O 1
DC--se a seguinte redacao ao art. 10:
"Art. 10 - 

Fica declarada de utilidade püblica a Sociedade Presbiteriana de
Ensino e Assistêncja Social de Salinas - SOPEASS -, corn sede no Municipio
de Salinas.".

Sala das Cornissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquirio, Presidente - Antonio JUlio, relator - Antonio Genaro -Sebast p ão Costa.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.887/98
ComissOo de Constituiçao e Justiça

Relator-jo
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pUblica a AssociacOo Fern nina dos Moradores do
Conjunto Mariano de Abreu e Adjacências, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

Publicado em 8/8/98, foi o projeto distribujdo a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do RegirnentoInterno.

Fundamentacao
Segundo a Lei no 12.972, de 27/7/98, para que uma entidade seja declarada
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de utilidade pUblica, deve ser pessoa juridica, ter em sua diretoria pessoas
idOneas nOo remuneradas pelo exercIcio de suas funçoes e estar em
funcionamento ha rnais de dois anos.

De acordo corn a documentacUo juntada ao processo, a Associacao
Feminina dos Moradores do Conjunto Mariano de Abreu e Adjacéncias
preenche os requisitos constantes nessa lei, tornando-se habilitada ao tItulo
declaratório de utilidade pUblica.

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda
somente para retificar a denominacão da entidade.

Conclusão
Em face do relatado, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.887/98 corn a Emenda no 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redacão:
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pUblica a AssociacOo dos Moradores do

Conjunto Mariano de Abreu, corn sede em Belo Horizonte.".
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarqülnio, Presidente - Marcos Helênio, relator - SebastiOo Costa -

Antonio JUlio - AntOnio Genaro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.889/98

Comissão de ConstituicOo e Justica
RelatOrio

O Deputado Durval Angelo, por meio do projeto de lei em tela, visa a
declarar de utilidade pUblica a AssociaçOo das Mulheres de Granada, corn
sede no Distrito de Granada, localizado no Municipio de Abre-Campo.

Publicado em 28/8/98, foi o projeto distribuido a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regirnento
Interno.

Fundamentaçao
A Associaçâo das Mulheres de Granada é pessoa juridica, funciona ha rnais

de dois anos, nào remunera os mernbros de sua diretoria, que são de
reconhecida idoneidade moral, conforme comprovarn os documentos juntados
ao processo.

Por preencher os requisitos rnencionados na Lei no 12.972, de 27/7/98,
torna-se a entidade habilitada ao tItulo declaratOrio de utilidade pUblica.

ConclusOo
Diante do exposto, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.889/98 na forma proposta.
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Hely Tarquinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - AntOnio JUlio -
AntOnio Genaro.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.891/98
Comissão de Constituiçao e Justiça

Relatório
De iniciativa da Deputada Maria José Haueisen, a projeto de lei em tela tem

por escopo declarar de utilidade pUblica a Congregacao das Fithas de Nossa
Senhora das Neves, corn sede no MunicIpio de Pavão.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a proposicâo
foi publicada e a seguir distribuida a esta Cornissao para receber exame
prelirninar quanto aos aspectos de juridicidade, constitucjonalidade elegalidade.

Fundamentaçao
A matéria de que trata o projeto em exame está sujeita aos ditarnes

coritidos na Lei n o 12.972, de 27/7/98, segundo a qual podern as sociedades
civis, as associacaes e as furidacoes constituidas ou em funcionamento no
Estado ser declaradas de utitidade pUblica estadual, atendidos os seguintes
requisitos: ter personalidade juridica; estar em funcionamento ha mais de dais
anos; ter coma diretores pessoas idôneas e que não recebam remuneracao
pelos cargos que ocupam.

Tendo sido tais exigenc,as atendidas conforme se constata da
documentaçao que compOe a processo, inexiste impedimento de ordem
jurIdica a aprovaçao do projeto de lei em tela.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluIrnos pela juridicidade pela constitucionalidadee pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.891/98 na forma original.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarqumnjo, Presidente - AntOnio Julio, relator - Sebastjão Costa -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.892/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatórjo

De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epIgrafe
preteride seja declarada de utilidade pUblica a Associacao Comunitária
Cultural, EcolOgica e Educativa Quatro Bicas, cam sede no MunicIpio de
Itapecerica

Pubjicado em 3/9/98, foi o projeto distribuido a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento

93

Interno.
Fundarnentacãa

A matéria em exame tern coma suporte a Lei n o 12.972, de 27/7/98, que
contérn as requisitos para a declaraçãa de utilidade pUblica de entidades.

A assaciacOo comunitária referida atende as condiçOes estabelectdas na
citada lei, tendo em vista a documentacãO apresentada, tornando-se, desse
modo, habilitada ao tItulo declaratOrio em causa.

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

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.892198 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastião Costa -

Antonio JUlio - Antonio Genaro.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.893/98

Comissãa de Constituição e Justica
RelatOria

O Projeta de Lei n o 1.893/98, do Deputado Rarneu Queiroz, visa a declarar
de utilidade pUblica a Associacão Comunitária São Francisco de Assis, corn
sede no MunicIpio de Bambul.

Publicada em 3/9/98, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispOe a art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

FundamentacãO
A instituicão mencionada, constitulda e em funcianamenta ha mais de dais

anas, tern personalidade juridica, e sua diretaria e formada por pessoas
idOneas e que nada recebem pelas cargos que acupam.

Constatamas, desse modo, que ela atende aos requisitos constantes na Lei
no 12.972, de 27/7/98, que disciplina a processo declaratório de utilidade
p0 blica.

Conclusão
Pelas	 razOes 	 aludidas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legatidade do Prajeto de Lei no 1.893/98 na forma
proposta.

Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastiãa Costa, relator - Antonio JUlio -

Antonio Genaro.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.894/98

Comissão de Constituição e Justiça
RetatOrio

0 Prajeto de Lei no 1.894/98, do Deputado Arnaldo Penna, visa a declarar
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de utilidade püblica a Associacao dos Moradores e Amigos de
Flores, corn sede no Municipio de Morada Nova de Minas.

Publjcada em 3/9/98, veto a matérja a esta Comissâo para
preliminar, conforme dispöe o art. 102, lii, "a", do Regimento Interno.

-- 	 •..,
A citada entidade, Coflstjtuida e em func jonarnento ha mais de dois anos,tern personalidade juridica, e sua diretorja e formada por pessoas idôneas e

que nada recebem pelos cargos que ocupam.
Verificamos , assim, que eta atende aos requisitos constantes na Lei no

12.972 de 27/7/98 que disciplina o processo dectaratôrjo de utilidade püblica.
CoflIoPelas	 razães 	 aludidas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicjdade 	 petaconst itucionajidade e pela Iegalicjade do Projeto de Lei no 1.894/98 na formaproposta

Sala das Comissöes 29 de outubro de 1998.
Hety Tarquinjo Presidente - Marcos Helénjo, relator - Antonio Julio -Sebastjão Costa.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.895/98
Comissão de Constituicao e Justiça

RelatOrjo
0 Projeto de Lei no 1.895/98, do Deputado Leonidio Bouças, visa a declarar

de utilidade pUbtica a Fundacão de Desenvolvimento Agropecuarjo - FUNDAp-, corn sede no Municiplo de Uberlãndia
Pubflcada em 3/9/98, veio a matéria a esta Comissão para examepreliminar , conforme dispOe o art. 102, In, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A citada entidade, constituida e em funcionamento ha mais de dois anos,tern personalidade juridica e sua diretoria é formada por pessoas idOneas e

que nada recebem pelos cargos que ocupam.
Verificamos assjrn, que eta atende aos requisitos constantes na Lei n

o12.972 de 27/7/98 que disciplina o processo declaratOrjo de utilidade pUblica.
ConcIuoPelas	 razOes 	 expostas 	 conclujmos 	 pela 	 ju ridicidade, 	 pelaConstitucionatidade e pela Iegalidade do Projeto de Lei no 1.895/98 na formaproposta

Sala das ComissOes 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Pres jdente - AntOnio Julio, relator - AntOnio Genaro-Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.898/98
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Comissão de Constituição e Justica

Relatôrio
0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado João Leite, tern por intuito

declarar de utilidade pOblica a Associação Comunitária do Bairro Felicidade -
ABAFE -, com sede no Municipio de Belo Horizonte.

Após publicado, vem o projeto a esta ComissOo a fim de ser exarninado
preliminarmente, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regirnento
Interno.

Fundarnentação
Infere-se do art. 10 da lei reguladora da matéria em questão, a saber, a Lei

no 12.972, de 27/7/98, que a ABAFE pode ser declarada de utilidade püblica
desde que seja constitulda ou esteja em funcionamento no Estado e
comprove: que adquiriu personalidade juridica; que está em funcionarnento ha
mais de dois anos; que os cargos de sua direcâo nOo são rem unerados e que
seus Diretores são pessoas idOneas.

Em virtude do atendimento a essas imposiçöes legais pela entidade
candidata ao tItulo declaratório de utilidade pUblica, constata-se a inexisténcia
de óbice de natureza jurIdica a aprovacOo do projeto de tel.

ConclusOo
"Ex positis", conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 1.898/98 na forma em que fol apresentado.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hety Tarqülnio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Julio -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.899/98

ComissOo de Constituiçao e Justica
Relatório

De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de let em tela objetiva
declarar de utilidade püblica a Comunidade Cristã de Apoio e Acão Social -
COAS -' corn sede no Municiplo de ltajubá.

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

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

funcionamento ha mais de dois anos, não possul fins Iucrativos, e sua
diretoria e composta por pessoas idOneas e que nao percebem nenhum tipo
de remuneração pelo exerciclo de suas funçOes.

Examinando os documentos anexados 30 processo, constatamos que a
instituição cumpriu as exigências contidas na Lei n o 12.972, de 27/7/98, que
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disciplina a matéria, estando apta, portanto, a receber o titulo declaratOrio de
utilidade pUblica.

Conclusäo
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela COnStjtucjonalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.899/98 na forma proposta.
Sala das Corn issöes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio JUlio, relator - Sebastião Costa -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.179/97

ComissOo de Fiscalizaço Financeira e Orcamentarja
RelatOrio

0 Projeto de Lei no 1.179/97, do Deputado Gil Pereira, dispoe sobre a
politica estadual de recursos hidricos.

Distribulda a proposiçao as comissOes competentes, a de Constituiçao e
Justiça opinou por sua juridicidade, COnStitucionalidade e legalidade e
apresentou ao projeto as Emendas n o

s 1 a 8. A Comissão de Poiltica
Energetica, Hidrica e Minerária perdeu o prazo regimental para a emissâo de
parecer, e, em virtude de requerimeno aprovado em Plenário, nos termos do
art. 232, VII, c/c o art. 140, do Regimento Interno, o projeto foi encaminhado a
comlssão seguinte. A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals
opinou por sua aprovaçao na forma do Substitutivo no 1, que apresentou.
Ainda por decisào da Presidêncja desta Casa, o Projeto de Lei no 1.706/98,
do Governador do Estado, por tratar de rnatéria semeihante, foi anexado a
proposiçao em epIgrafe.

Vem agora o projeto a esta Comissâo para receber parecer.
Fundarnentacao

Como foi salientado, a proposicao em comento propOe uma politica de
recursos hidricos para o Estado, abrangendo proposta de modelo de gestão
das águas territorials de Minas Gerais. No entendimento da Comissáo de
Meio Ambiente e Recursos Naturals, uma vez transformada em lei, a
proposiçao dificilmente se adaptaria a estrutura institucional já implantada no
Estado para a gestao do setor. Por outro lado e tendo em vista o
aproveitamento daquela estrutura, também seriam contrariados diversos
dispositivos da Lei Federal no 9.433, de 1997. Nesse sentido, a Comissão
apresentou o Substitutivo no 1, ao qual foram incorporadas as sugestOes
contidas no projeto do Executivo, anexado a proposicào, assim como as
conclusOes do Seminário Legislativo Aguas de Minas, promovjdo pela Casa.

Sendo assim, corn as modificacoes sugeridas, é de se esperar que não
ocorram despesas extras de custeio em funçao das atividades e açOes a
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serem desenvolVidaS na implementacãO da politica proposta. Apenas a guisa
de informacão, acrescentamoS que, no exercicio de 1997, a Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável orçou sua despesa em
R$12.900.000,00, mas realizou apenas R$5.400.000,00. Para a autarquia
lnstituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -, o orçamento autorizOU gastos
no valor de R$8.400.000,00, tendo sido realizados R$3.800.000,00. Para
1999, a Secretaria orçou despesas substancialmente malores que as
previstas para 1998: R$18.300.000,00. 0 IGAM orçou R$4.200.000,00.

As diretrizes da polltica de águas para o Estado de Minas, caracterizado
como a 'caixa-d'água" do Pals, orientarão as açOes a serem desenvolvidaS
para se proteger urn produto hoje em ameaça de desaparecimento. Os efeitos
econOmicoS serão significativoS, e o Estado terá melhores condicOes de
angariar recursos financeiros internacionaiS para a preservacão de suas
bacias hidrográficaS.

Os recursos extras provenientes da cobranca pelo uso, consumo ou
poluicOo dos recursos hidricos, tendo por base a populacão envolvida e o
volume de água consumido, serão obrigatoriamente aplicados nas bacias que
os gerarem.

ApresentamOs ao Substitutivo n o 1 algumas emendas, pelas razöes que, a
seguir, apresentamos. A Emenda no 9 tenciona suprimir o § 2 1 do art. 24, pelo
fato de não ser necessário incluir em proposicàO de lei dispositivo
determinandO o cumprimento de lei vigente.

A Emenda no 10 retira do dispositivo a expressOo "usuários". A fixação dos
valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hidricos deve ter por base o
tipo de uso. Alias, são as caracteristicas do uso que definem o usuário: por
exemplo, uso comercial, uso industrial, etc. A discriminacãO quanto as
caracteristicas do usuário poderia levar a fixação de tarifas segundo o poder
econOmico desse, o que não poderia ocorrer, por nOo se tratar de imposto.

A Emenda no 11 sugere retirar-se do art. 50 a expressão "regulamentar" por
considerá-la desnecessária. 0 artigo em tela trata das penalidades por
infraçOes a lei. Ora, o regulamento, quando necessária a sua edição, sujeita-
se integralmente a lei " mater". Ele não pode extravasar a lei, não pode inovar.
Qualquer infração é cometida primariamente em relação a lei, não ao
regulamento que dela decorre, e que tern natureza operacional. Não existe
embasamento "regularnentar" para se exigir determinado comportamento,
existe embasamento legal. A exigência do regulamento deve ter por base
unicamente ael, uma vez que ele não tern autonomia para criar obrigacOeS.

A Emenda no 12 visa a suprimir o paragrafo que dispOe que, na aplicacOo
das penalidades pelo descumprimento da lei, deverá ser obedecido o "devido
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Conclusao
Em face do exposto, somos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 1.179/97no 1° turno, na forma do Substjtutjvo n° 1, da Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturals corn as Emendas n°s 9 a 12, a seguir apresentadas 
epela prejudicial idade das Emendas n°s 1 a 8.

EMENDAS AO SUBSTITUTIVO NO 1
EMENDA N O 9Suprjmase o § 20 do art. 24, renu merandose os demajs.

EMENDA N O 10Suprima-se , no incjso XVI e no § 30 do art. 24, a expressão e dosUsUárjos"

EMENDA N O 11
Suprima-se, no 'caput" do art. 50, a expressão "regulamentar"

Suprima-se o § 7 0 do art. 50. EMENDA N
O 12

Sala das Comissoes, 29 de outubro de 1998.
Kern II Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Durvaj Angelo - SebastiãoNavarro Vieira.

PARECER PARj\ 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.241/97
Comissäo de Constituicao e Justiça

RelatOrjo
De autoria do Deputado Alton Vilela, o projeto de lei em epIgrafe tern por

objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer doacão de imOvel de 
propriedadedo Estado ao Municipio de Trés Coracoes.

Nos termos regimentais, a proposicao foi publicada em 5/6/97 e, a seguir,encamjnhada a esta Com g ssão a qual compete exarninar preli minarmente amatéria quanto aos aspectos juridicos, constituclonais e legais.
Fundamentaçao

Esta iniciativa vern prover a necesséria autorizaçao legislativa para que 
0Estado aliene bern imóvel püblico Segundo deterrninaçao contida no art. 18

da Carta poUtica mineira no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/7/93, e noart. 16 da Lei n o 9.444, de 15/11/87.
Corn base nesses dispositivos podemos afirmar que a validade da doaçao

de imOvel do Estado depende, além da autorizacao l egislativa, da existêncjade interesse püblico no negOcio juridjco a ser realizado, de avaliacao prévia e
de iicitaçao Ademais o bern nao pode eStar atendendo a finalidadeadministrativa especial nem destjnar-se ao uso comum do povo.
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Para exarar seu parecer, esta Comissão entende necessáriO averiguar se

houve o cumprimento desses requisitos no presente caso.
0 imOvel objeto da proposicão constitui-Se de urn terreno corn area total de

48.000m 2 ,foi doado ao Estado pelo MunicIpio de Trés Coracöes e atualmente
se encontra ocioso.

A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, a qual o bern está afeto, concluiu pela conveniência e pela
oportunidade da sua transferêflCia ao domInio do antigo doador.

Corn relaçáo ao interesse püblico, que necessariamente deve ser
observado numa operacáo corn bens do patrimônio do Estado, acreditamOS
ter sido satisfeito. Urna vez transferido o imôvel em questâo ao municipto,
este realizará a construcäo de moradias destinadas a abrigar várias farnIlias
que se instalararn numa area de risco, constituindo-Se, assirn, açâo de grande
alcance social.

Quanto a avaliacão, não nos cabe observar senâo que he de ser realtzada
pelo órgão competente do Poder Executivo e que a licitação é descabida pela
especificidade do contrato a ser realizado.

Assirn sendo, o projeto de lei em tela atende as exigénciaS da legislacâo em
vigor, não havendo ôbice que impega a pretendida autorizacão legal para que
se efetive a alienaçâo do imOvel.

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

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.241/97 na forma em que fot

apresentado.
Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antonio Julio -

Antonio Genaro.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.384/97

Cornissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Baldonedo Napoleão, o Projeto de Lei n° 1.384/97
cria o Programa de Incentivo ao DesenvolvirnentO do Potencial Turistico da
Estrada Real.

A proposicão foi distribulda as ComissOes de ConstituicãO e Justica, que
conclulu por sua juridicidade constitucionalidade e Iegalidade de Turismo,
lndüstria e Comércio e de Meio Arnbiente e Recursos NaturaiS, que opinaram
por sua aprovacâo, e, finalmente, a esta Comissào, para receber parecer, no
ãmbito de sua corn petência.

Fu ndamentação
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1000 projeto em tela objetiva a criaçäo do Programa de lncentivo ao
Desenvolvimento do Potencial TurIstjco da Estrada Real. Essa estrada e
constitu Ida por carninhos antigos, COnstruidos nos séculos XVI I, XVIII e XIX,
que ligavam o Rio de Janeiro a Diamantina e pelos cam inhos e trilhas abertos
pelos bandeirantes , que foram dilatando o territOrio e incorporando a CoroaPortuguesa o vasto e rico sertão das Gerais.

Em seu trajeto, de cerca de 1.200km, encontrarn-se cidades histOrjcas
monurnentos isolados, parques ecologicos e urna grande diversidade de
clima, fauna, vegetacao relevo, costumes tradicöes, culinárja, etc. Agrega-se
em torno dessa espinha dorsal boa parte da riqueza atrativa de Minas Gerais.

Sao objetivos do programa: incrementar a arrecadaço estaduat e
municipal, incentjvar o invesfjmento privado no Estado, alterar a distribuicâo
de renda e emprego no interior, promover o turismo interno e resgatar,
preservar e revitalizar as atracöes turisticas, os sitios arqueologicos,
espeleologicos, paleontologicos e as paisagens naturais não exploradas
interligandoas a Estrada Real.

0 órgo gestor do programa será o Conseiho Estaduaj de Turismo, que
contará, ainda, com representantes de instituicoes ou entidades ligadas a
historiografia, ao turismo, ao meio ambierte e a outras atividades afins.

Serão ainda concedidos compensaçao financeira e incentivo fiscal ou
crediticjo aos empreendirnentos turisticos e de lazer situados ao longo da
Estrada Real, aos proprietáros de terrenos cortados por trechos desta, desde
que os preservem, aos propretárjos de areas de interesse ecolOgico ou
paisagistico cortadas pela estrada ou a ela adjacentes, desde que direcionem
recursos para a atividade turistica. Serao destinadas dotacOes no orçarnento
do Estado, corn rubricas nas unidades orcarnentar jas envolvidas na criaço,na admnistraco e na fiscalizacao do programa.

A exp!oracao de trilhas é atividade de sucesso em vários paises, e o
turismo e uma atividade geradora de empregos corn baixos investimentos,
desconcentradora de riqueza e preservadora do meio ambiente em geral.

A revitalizacao e a exploracao turistica da Estrada Real será urn fator
importante que ajudará nosso Estado e o Pals a saIrem de sua
inexpressividade turistica

Esse novo produto contém duas importantes caracterjsticas• uma
abordagern abrangente, ainda inexplorada, capaz de integrar atracoes que se
encontram isoladas, e urn forte fator motivacional - o caminho oferece
tranquilidade, permite o convivio humano, tao necessárjo ao hornern dos
grandes complexos urbanos, além de propiciar o recoihimento e a meditaçao.Do ponto de vista financeiroorcamentarjo serão necessárjos recursos para
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a implantacão do programa proposto, rnas esses seráo arnplamente
compensados corn a geracáo de empregos e corn o ingresso de novos
recursos, em virtude do incremento do turismo na regiâo.

Estamos apresentando a Ernenda no i, visando a adequar o projeto ao
disposto na Emenda a Constituição da Repüblica no 3, que estabelece que
qualquer subsIdlo ou isencão, reduçâo de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão sO poderá ser concedido mediante lei
especifica, que regule exciusivamente as matérias acima enumeradas.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovacão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no

1.384/97 corn a Emenda n o i, a seguir red igida.
EMENDA N o 1

D6-se ao "caput" do art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - Seráo concedidos, na forma da lei, compensacão financeira,

incentivo fiscal ou crediticlo:".
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Durval

Angelo - José Braga.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.621/98

Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçarnentária
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n o 1.621/98 autoriza
o Poder Executivo, por melo das caixas escolares, a perrnitir a concessão
remunerada de espaços nos muros dos prédios das escolas estaduais para
fins de propaganda e dá outras providências.

Distribulda a Comissáo de Constituicáo e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposicào. Em
seguida, fol o projeto encaminhado a Comissào de Educaçào, Cultura,
Cléncia e Tecnologia, que opinou por sua aprovaçäo e apresentou-lhe a
Emenda no 1.

Vern a proposicão, agora, a esta Comissâo, para receber parecer, em
obediência ao art. 102, VII, c/co art. 100, II, do Regimento Interno.

Fundamentacão
A proposiçäo sob comento, em seu art. 10, autoriza o Executivo a permitir

que as caixas escolares façam concessão remunerada, por prazo
determinado, de espacos nos muros dos prédios das escolas estaduais, para
fins de propaganda. Trata-se de medida procedente, quando se considera
que as escolas estaduais, em sua grande maloria, encontram-se localizadas
em pontos estratégicos, o que facilitaria as propagandas comerciais,
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opiciando a entrada de recursos adicionals Para as caixas escolares que
ão dis

16ern de me p os suficientes Para o atendjmento de todos Os alunoscarenfes assistidos
Em seu art. 20

, o projeto em exame estatuj que a assinatura do contrato de
concess0 firmado pela caixa escolar dependerá de prévia aprovaco dadiretoria e do Colegiado da unidade de ensino, ensejando uma fiscatizacao "a
Prior"" das propagandas evltandose assim, as que possam prejudicar dealgurna forma Os educandos

Corn reJaç0 ao aspecto 
financeiro orcamentarjo a proposicao em telaencontra nenhum impedimento a sua aprovacao porquanto nao Ira ensejardespesa Para os cofres püblicosessas

	

	 , além de COnStituir novas receitas Para queentidades prlvadas possam administrar melhor suas atividades,beneficiando segmentos Socjajs carentes
ConclusãoEm face do exposto

no 1 turn

	

	 somos pela aprovacao do Projeto de Lei n° 1.621/98corn a Emenda n o 1, apresentada peja Comisso de Educação,Cultura , C o'  e TecnologiaSala das Comissoes 29 de outubro de 1998.Kern ii Kurnaira Presidente - José Braga, relator - Sebastião Navarro Vieira -Durval Angelo

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.630/98COrnisso de Flscalizaçao Financeira e Orcarnentarja
RelatOrioDe autoria do Deputado Rémojo Aloise, o projeto de lei em análise objetivaautorizar 0 Poder Executjvo a doar imóvej ao MunicIpio de Itamoji.

0 projeto recebeu parecer favorávei da Corn issão de Constituicao e Just iça,
apOs cumprida dihgencja Secretaria de Recursos Humanos eAdministracao

Esta Comissâ0 passa agora, ao exame do projeto, nos termos do art. 102,VII, "d", do Regim0 Interno.

FundamentaçaoEfetivada a doaçao pretendida , será possivel a construçao de urn prédioPara o Paco Municipal,
0 que é de enorme interesse Para os cidadâos de

Sob o aspecto financeiro e orcamentarjodespesas

	

	 , a proposicao näo acarretaOU enc90s Para 0 Estado e nâo causa nenhum impacto na elorcamentaria
Salientese por 

fim que não existe Obice a aprovaçao do projeto, como
ficou comprovado pelo parecer da Secretaria de Recursos Humanos e
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Administracâo, favorável a doação pretendida.

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

1.630/98 na forma original.
Sala das Cornissöes, 29 de outubro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Sebastiâo Navarro Vieira -

Durval Angelo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.652/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epIgrafe tern por
objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao patrirnônio do
Municlpio de Itamarandiba o imóvel que especifica.

Em obediência ao que dispöem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento
Interno, a proposicáo foi publicada e a seguir distribuida a esta Cornissäo a
fim de que fosse objeto de parecer quanto as questöes jurldica, constitucional
e legal.

Fundamentacão
0 imóvel de que trata a proposicão, constituldo de urn terreno corn area de

318,72rn 2 , foi doado ao Estado pelo Municlpio de Itamarandiba rnediante
autorizacão da Lei Municipal n o 424, de 23/2/60, e da escritura pCiblica de
doacão registrada sob o n o 8.544, a fls. 22 do livro 3-D do Cartôrio de Registro
de lmOveis da Comarca de Itamarandiba, Para que no local fosse construido o
prédio do posto de higiene local.

Passados vários anos sem que o Estado desse ao imOvel o fim a que se
destinava, descumprindo assim a condição imposta corn relacâo ao irnóvel de
doação, a municipalidade manifestou o interesse de reaver o bern Para
concretizar a construcáo do referido posto.

Vale ressaltar que, consultado o Poder Executivo, a que compete
manifestar-se sobre a rnatéria, ele se posicionou de acordo corn a proposta
do retorno do imOvel ao patrirnônio do municiplo.

E importante comentar ainda, corn relaçâo a medida consubstanciada na
proposiçào, que se trata de faculdade personalissirna do doador promover,
junto ao Judiciário, a revogacão da sua liberalidade, caso o donatário
descumpra a condição imposta. Por isso, consideramos oportuna a edicão de
norma autorizativa Para que se evite a via judicial e se realize a reversão
arnigavelmente entre as partes.

Não encontramos, portanto, óbice constitucional nem Obice legal a
trarnitaçao da rnatéria.
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Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade pela COflstitucjoflaljdade e
pela legandade do Projeto de Lei n o 1.652/98 na forma proposta.

Sala das ComissöeS 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presjdente - Antonio J011o, relator - Sebastjão Costa -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.665/98

Comissao de Fiscalizacao Financejra e Orcamentaria
RelatOrjo

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto em tela cria a Ouvidoria
Ambiental e dá outras providéncias

Foj d jstribujdo as ComissOes de Constituiçao e Justiça, que perdeu o prazor
egimental para se manifestar, a Comissao de Meio Ambiente e Recursos

Naturais que opinou por sua aprovaçao; e a esta Cornissão para receber
parecer no âmbito de sua competéncia

Fundarnentaçao
0 objetivo do projeto em tela é criar a Ouvidorja Ambiental como Orgão

auxil ar do Poder Executivo na recepcao tramitacao e encaminhamento desugestoes denUncias e propostas relativas a questoes ambientais.
Estabejece a proposicao que o Ouvidor será indicado e destitujdo pelo

Conseiho Estadual de Politica Ambiental - COPAM - e perceberá vertcjrnentoseq uivalentes ao de Secretário Adjunto de Estado; que os servidores
necessários ao exercjcio das funcOes da Ouvidoria serâo cedidos pelo
Executivo que a Ouvidoria deverá instalar nücleos em municipios manter
IntercOmbio e celebrar CoflvêflioS corn entidades que exerçam atividades
congeneres devendo, ainda, elaborar relatOrjo trimestral de suas atividades
para prestacao de contas.

Esse órgao, comum em várjos paIses, tern a funçao de controlar atosadministrativos visando a defesa dos direitos fundamentais do cidadão, Os
quats, nesse caso, relacionamse corn a defesa, protecão e preservaçao do
meio ambiente em nosso Estado

Do ponto de vista financeiroorcamentarjo haverá acréscimo de despesa
somente corn relação aos vencimentos do Ouvidor, no montante de
R$62.40000 ao ano, uma vez que os servidores da Ouvidorja serão cedidospelo Executivo

Para corrigir erro técnico verificado no art. 90 do projeto em tela,apresentamos, no final deste parecer, a Emenda n o 1.
Conclusão

Pelo exposto somos pela aprovacao do Projeto de Lei no 1.665/98 no 10
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turno, corn a Emenda n o i, que apresentamOS a seguir.
EMENDA N° 1

DO-se ac, art. 9° a seguinte redaçOo:
"Art. 90 - 0 Poder Executivo incluirá, na primeira proposta orçamentária

posterior a entrada em vigor desta lei, dotação para fazer face as despesas
decorrenteS da execucão desta lei.".

Sala das CornissOes, 29 de outubro de 1998.
Kemil Kurnaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - José Braga -

Durval Angelo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.705/98

ComissOo de Constituicão e Justça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epIgrafe
pretende seja dada a denominacOo de Escola Estadual José Francisco
GuimarOes a Escola Estadual de ConceicOo da Vargem, situada no povoado
de Retiro, localizado no MunicIpio de São Francisco.

Apás ter sido publicado, vem o projeto a esta ComissOo para exame
preliminar, nos termos dos arts. 188 e 102, Ill, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
E atribuicão desta Casa, corn a sanção do Governador do Estado, legislar

sobre bens de domInio pOblico, conforme dispOe o inciso XIV do art. 61 da
ConstituiçOo Estadual. Além disso, a rnatéria está em consonãncia corn o
disposto na Lei no 5.378, de 3/12179, que estabelece normas para a
denominacOo de estabelecimentos, instituiçOes e prOprios püblicos. Deve-se
rnencionar, também, que, conforme oficlo das Secretarias de Estado de
Recursos Humanos e AdministracOo e da EducacOo, a referida escola nOo
possui denominacOO oficial. Portanto, não existe impedimento legal a
tramitação do projeto, que se encontra de acordo corn a Iegislacão pertinente.

ConclusOo
Pelo exposto, concluimoS pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

Iegalidade do Projeto de Lei no 1.705/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - AntOnio JOIio -

SebastiOo Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.762/98

Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orcarnentárla
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epigrafe visa a instituir o
quadro especial das carreiras que menciona e a dar outras providOncias.
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Tendo em vista o decurso do prazo a que se refere 0 art. 140 do Regimento
Interno, foi a proposição remetida a Comissáo de Administraçao Püblica, que
opinou por sua aprovaçâo corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissäo para ser analisada nos lindes de sua
competéncia.

Fundamentaçao
0 projeto de lei em tela tern por objetivo instituir, no âmbito do quadro de

pessoal do Poder Executivo, os Quadros Especiais da Carreira de Politicas
Pi:iblicas e Gestâo Governamental, constituida de classes de cargos de
Especialistas em Politicas Püblicas e Gestáo Governamental; da Carreira de
Administraçao Orcamentãr-ia e Financeira, constitulda de classes de cargos
de Especialistas em Orçamento e Finanças; da Carreira de Auditoria e
Controle Interno, constitu Ida de classes de cargos de Especialistas em
Controle Interno e da Carreira de Gestâo Administrativa, constituida de
classes de cargos de Especialistas em Administração Püblica. Além disso, 0
projeto estatui que a carreira de Administrador Püblico, de que trata a Lei no
11.658, de 2/12/94, passa a constituir subquadro nesse quadro especial.
Dispöe, ainda, a proposição sobre as atribuiçoes, os quantitativos, os
vencimentos, as condiçöes de ingresso, o concurso piblico, o curso
preparatOrio, a nomeação dos candidatos habilitados, o desenvolvimento na
carreira, a promoçâo, a progressão, os cursos de aperfeicoamento, a
investidura em cargo de provimento em comissâo, a Gratificaçao de
Desempenho e Produtiviclade Individual e Institucional, a avaliaçao de
desempenho e a jornada de trabaiho. Finalmente, dispoe sobre a extinçao de
diversos cargos em comissão.

Assim, a proposiçáo visa a formaçao de uma equipe especializada e
altamente qualificada, capaz de analisar o Estado em toda a sua
complexidade e direcionada para o planejamento, a formulação e a avaliacão
de poilticas piiblicas.

Destarte, a medida propiciará uma otimizaçao da acäo governamental e da
gestão dos recursos püblicos, possibilitando que as decisöes estratégicas
possam ser subsidiadas por fundamentos técnicos. Hoje, o Estado näo
desenvolve, de forma sistemática, essas atividades, ao passo Clue as
empresas privadas dispöem de setores destinados a formular a sua politica.

Podemos destacar como fato inovador no projeto a instituiçâo da
Gratificaçao de Desempenho e Produtividade Individual e Institucional - GDP[
-, que será atribuida aos servidores em efetivo exercicio, corn base em
avaliaçäo de desempenho individual e institucional, mediante pontuaçâo
aferida. Como aspecto interessante e moderno na concessão dessa
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ratificacáo, temos o fato de o funciOnário ser avaliado tendo como padrão o
própriO grupo. Somente aqueles Clue tiverern meihor desemPenho receberão
a pontUacao maxima. Isso evita que as forçaS do corporatiVism

o atuem,

concedendo gratificacäo de forma generalizada. Ademais, a medida guarda
semelhanca corn procedimeflto de sucesso adotadO pela iniciatiVa privada
que concede bonus pelo born desemPenho de seus melhoreS funcionâfloS.

Também como faceta moderna do projeto, podemoS destacar a exigeflcia
de jornada de 40 horas e dedicacão exciuSiVa,. 0 projeto atende, assim, aos
objetivoS da profissionalizacao do servidor pUblico e da implantacào do
sistema de mérito na administracao püblica.

Entendemos Clue o projeto contribuirá para a eficiëflcia e a eficácia da
gestäo estatal, de forma que os ganhos dal advindoS suplafltaraO os custoS
para sua implantacãO, decorrenteS da admisSão de funcionáriOS. A
quantificacão precisa seria impossivel pois ha diversas variáveis indefinidaS,

como Os 
adicionais por tempo de servico, as promocOeS e as gratificacOes

por desempenhO. Pode-se, todavia, estimar sua ordem de grandeza em
R$5.000.000,00 por mês, correspondentes a 1% da Receita Orcamentaria

Corrente Ordinária do Estado, próxima de R$ 500.000.000,00 por més.
No entanto, a criacão formal dos cargos näo acarreta, de imediato, novas

despesas. Estas ocorreriam somente apOs a nomeacão e a posse dos
servidoreS concursadoS. 0 próprio projeto de lei prevê, em seu ad. 70, § 50

ente Além disso, no seu
que o provimento dos cargos será feito gradativam 
art. 28, estabelece a contrapartida da extincOO de diversos cargos em
comissãO, o que compenSaria aquelas despeSas.

Finalmente, tendo em vista a necessidade de aprimorameflto do texto da
proposicáO especialmente quanto a forma de conceSSãO da gratificacao Clue
ora se cria e, ainda, quanto a alguns aspectos da orgafliZacão adminiStrativa
e da boa técnica legislativa, apresentamo s na concluSáO deste parecer, o

Substitutivo no 1, corn a incorporacáo das EmendaS n os 1 e 2, da Comissao

de AdminiStracao POblica.
ConcluSáO

Em face do exposto, opinamoS pela aprovacâo do Projeto de Lei n°
1.762/98 na forma do SubstitUtiVo n o 1, a seguir apresentado ficandO

prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2.
SUBSTITUTIVO No 1

Cria as carreiras que menciofla, institui a GratifiCacão de DesemPenho e
Produtividade Individual e dá outras provideflcias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
s termos desta lei e observadO o dispoStO no art.

Art. 1 0 - Ficam criadas, no 
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I O11 da Lei n.° 10.961 de 14 de dezembro de 1992, as segujntes carreiras,co

mpostas de cargos de provimento efetivo e nivel superior de escolaridadeI - Carrejra de Po!itjcas PUbj icas e Gesto Governamentaj COflstjtufda declasses de cargos de provirnento efetivo de Especial ista em PolIticas Pübljcase Gesto Governamentai corn atribujcoesrelacjonadas corn as atividades deplarlejamento instifucional formuIaço, implementaçao e avaliacao depolIticas pübljcas em todas as areas do Governo do Estado
II - Carreira de Administraçao Orcamefltarja e Financejra Constituida de

classes de cargos provimento efetivo de Especjajjsta em 
Orcamento eFinancas, corn atribuicoes relac jonadas corn adminisfracao financeira,contabijidade piblica e de controle do sisterna orcamentario pUblico;Ill - Carreira de Auditoria e Controje Inter po constitujda de classes decargos provimento efetivo de Especialista em Controle Iriterno, corn

atribuicaes relacionadas corn as atividades de auditoria 
operacional e degestao da ação

IV - Carreira de Gestão Adm inistrativa constituida de classes de cargos deprovimento efetivo de Especialista em Administraçao Pblica, corn atribuicaesrelacionadas corn a forrnulacao , a implementaçao e a avaliacao de polIticas
pUbticas relativas a gesto de recursos humanos e materjajs a 

rnodernizaçaoadministrativa a organz 	 aos sistemas e aos métodos, a informacao e ain
formática e corn o assessoramento técnico a ôrgãos da administraçaodireta.
P

arágrafo Unico - 0 ingresso nas carreiras de que trata este aigo habilita 
0servidor para o desempenho de ativjdades de assisténcia técnica eassessoramento especlalizados as chefias de Orgos de direcao superior daadm inrstraçao direta, na sua respectiva area de atuaçao.Aft 2° - Os quantita tivos de cargos de cada carreira a que se refere 0 aft 10

e sua distribuiçao pelas respectivas classes sáo os fixados no Anexo I destalei.
Aft 3° - A tabela de vencirnento das classes das carreiras a que se refere 

0aft 10 é a consta pte no Anexo H desta lei.
Aft 40 - As carreiras a que se refere o aft 1 0 tern natureza sistêmica oucornum a todos os Orgaos da administraçao direta do Poder Executivo, sendoos cargos que as compöem rnovimeptados por ato pr-apr-jo do Governador oude autoridade por ele deegada observada a 

flecessidade de pessoal de cadacarreira fixada para o respectivo Orgäo, bern corno a politica especIfica dedesenvolvimento de recur-sos hurnanos referente a elas.Aft 50 - 0 ingresso nas carreiras a que se refere o aft 10 desta lei dependede aprovaçao prévia em concurso püblico de provas e tItu!os e se dará no
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grau A da classe inicial de cada urna delas.
§ 1° - 0 concur-so püblico, de caráter classificatório e elirnrnatóriO, é

constituido de duas etapas, compreendendo:
I - a prirneira etapa, de provas e tItulos, de caráter eliminatóriO e

classificatóriO, seletiva para a segunda;
II - a segunda etapa, o cumprimento de cur-so especifico e avaliacão final,

de caráter elirninatóriO e classifiCatório, em regime de dedicacão integral.
§ 2° - Seräo admitidos na segunda etapa do Concur-SO os candidatos

classificadoS ate o nmero de vagas definidas no edital.
§ 31 - A critério da administracão, no prazo de validade do concur-so e

obedecida a ordem de classificacão na primeira etapa, poderão ser
convocados para a segunda etapa do concurso candidatos aprovados na
primeira etapa, em nümero excedente ao estabelecido no parágrafo anterior.

§ 40 - Enquanto estiver submetido ao cur-so especifico, o candidato
perceberá ajuda financeira, a corita de recur-Sos orcamentárloS próprios,
correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor do grau inicial de
vencimento do cargo de classe par-a o qual concorre.

§ 50 - 0 candidato servidor- póblico estadual será dispensado das
atr-ibuicöeS do seu cargo durante a segunda etapa do concur-SO, retornando
ao seu regular exercIcio ao final desta, se for desligado, repr-ovado ou não
tomar posse no novo cargo, assegurando-se o cômputo do per-lodo respectivo
como tempo de efetivo exercIciO par-a todos os fins previstos em lei, medrante
a comprovacâo da frequênCia ao cur-so especifico.

§ 61 - No caso do paragrafo anterior, o servidor poderá optar pela ajuda
financeira de que trata o § 2 0 ou a remuneracão de seu cargo efetivo.

§ 7 ° - Ser-á computado como titulo o tempo de efetivo exercIciO, em cargo
ou funçào no serviço püblico estadual, de atividades cor-relatas a da
respectiva car-reira par-a a qual o candidato estiver- concorrendo, ate o Iimite
de 10% (dez por cento) do total de pontos distribuldoS no concurso, na forma
doedital.

§ 8° - Sera computada como tItulo a graduacão em cur-so superior em
Administr-acâO Püblica, corn pontuaçãO correspondente a 10% (dez por cento)
do total dos pontos distribuidoS no concur-so pablico, näo acurnulável corn a
de que trata o paragrafo anterior-.

§ 9 ° - 0 total de pontos atribuidos na pr-ova de titulos não ultrapassará a
20% (vinte por cento) do total de pontos distribuidos no concur-so.

Art. 60 - 0 provimento dos cargos das car-reiras sera feito gradatrvarneflte
preenchendo-se, anualmente, 35% (trinta e cinco por cento) dos cargos
cor-respondentes a classe inicial de ca da uma delas, nos 2 (dois) primeir-OS
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anos apOs a homologaço do primeiro concurso püblico realizado 	
ItoParagrafo ünico - Findo o prazo de que trata a paragrafo anterior, serápromovida a realizaçao de novas concursos püblicos para 

ingress0 nascarreiras, sempre que o nümero de cargos vagos nas respectivas classes
iniciajs for de, no mmnimo, 10% (dez por cento) do seu total.

Art. 70 - Concluidas as etapas e homologado o concurso püblico a
nomeacao dos candidatos habilitados observara a ardem de 

classifIcacao 0prazo de sua validade e o nümero de vagas oferecido no 
respectivo edital.Paragrafo 

Unico - 0 prazo de validade dos concursos a que se refere 
0parágrafo ünico do artigo anterior é de, respectivamente 1 (urn) ano e de 6(seis) meses, Contado da data de sua hornalogaço

Art. 8° - 0 desenvolvimento nas carreiras dar-se-á por meio da progressaoe da prornacaa e será apurado em periodas 
determinados, nos termos deregulamenta

§ 10 - Progressao e a passagem do servidor de urn grau para 0imedjatamente superior, dentro da mesma classe, e dependerá de intersticio
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias no grau e de avaliação de
desempenho satisfatOria

§ 21 - Promoçao e a passagern do servidor em efetivo exercicio do cargo,
corn, no minima, 1.825 (ml oitocentos e vinte e cinca) dias na ciasse, para aclasse imediatamente superior, dentro da carreira 	 -

§ 30 - A prornoçaa do servidar nãa acarretará reducao de remuneraçao,
devendo ser POsiclonado no grau de vencimento da classe nova de valor
irnediatamente superior ao que percebia

Aft 9° - A promoço dependerá, curnujativarnente do cumprimento dosseguintes requisitos.
- existéncia de vaga;

da participaçao corn aproveltarnento em cursos de apeeiçoamento OU
altos estudos, devendo somar, no perIodo, a minima de 360 (trezentas esessenta) horas;

Ill - avaliag5o de de
sempenha superior a 60% (sessenfa par cento) nos 2

(dais) primeiros anos e a 70% (setenta par centa) nos üitimas 3 (trés) anos.§ 10 - Para efeito de desempate no pracesso da pramacaa, será apurado,Sucessivamente a seguinte:
I - major media de resultada abtido nas avaliacoes de desempenha nos 3(trés) anas anteriores
If - major tempo de serviça na classe;
Ill - major tempo de serviço na carreira
IV - major tempo de servlço püblico em geral.

20
 - Caberá a Escoa de Governa, da FundacãO Joáo Pinheiro,

§
diretamente ou mediane 	

, ministrar as cursos de formacãa,t convênio 
habilitac°' aperfeicaamenta e qualifiCacaa necessário s ao ingresso e aa

deseflVol\himenta nas carreiras de que trata esta lei.
Art. 10 - Perderá a direita a pragressáa e a pramacãa a servidar que, no

perlodO aquiSitiva:
- sofrer punicão disciPliflar em que tenha sido aplicada a pena de

susperlSão au em que tenha ocorrido a exoneraca 'ex officio", paro 

penaIidade de cargo de provirnenta em camlssáo
II - afastar-se do servica par mais de 5 (cinco) dias, corn perda de

vencimento, no caso de pragreSsão, ou por mais de 20 (dias) , no caso de

promocãOIII - afastar-se das funcOes especIfiCas do seu cargo, excetuados as casas

de:
a) férias anuais e ferias-premio
b) casamenta, ate 8 (oito) diaS;
c)

luto, ate 8 (aito) dias, pela falecimento do cOnjuge, do fliho, do pal, da

mae e do irmão;
d) Iicença para gestacäa e
e) licença para tratamenta de saUde au licenca decorrente de daenca

profissional Cu acidente de servica.
Parágrafo ünica - Para fins da progressáo a afastameflto a que se refere a

alinea "e" do incisa III deste artiga, isolada au cumulativamente cansiderada,
fica limitado a 180 (centa e oltenta) dias.

Art. 11 - A Secretaria de Estado do Planejamenta e Coardenacao Geral
expedirâ as narmas neceSSárias a implantaçO das respectivas carreiras,

supervisionará a administraca O dos seus pianos e coordenará as açOeS a
elas relacionadaS em que esteja envoivido mais de urn Orgâo, bern coma

o baixará as especfficacoes de classes.
! 	

Paragrafo 6nico - A lotacäo dos servidores a que se refere esta lei deverá
possibiiitar a jntegracäo e a consalidacão do sistema de pianejamento gestäo

: e avaliaçäo das atividades gavernamentais e sera regulamentad a em decreto.

Art. 12 - A Secretaria de Estado do Planejameflto e Coordenacâo Geral, a
Secretaria de Estada de Recursos HumanaS e AdmjniStracao, a Secretaria de
Estado da Fazenda e a Auditoria-Geral do Estada, em conjunta e sob a

arientaräo a politica de deseflVolviment a de pessOal
coordenacàO da primeira e as diretrizeS para a realizacàa dos cursaS de qualifiCacáo necessárias ao
ingressa e ao desenValVimeflta nas carreiraS a que se referem a inciSa It do

art. 50 e a art. 91 desta lei.
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observará a correlacao entre as atribuicoes desses cargos e as dos cargos
das respectivas carreiras e os requisitos de quaiificaço e de capacitacaofuncional necessários

Parágrafo ünico - 0 tempo de efetivo exercicjo em cargo de provimento em
corn issode que trata este artigo será computado para fins de progressao e
promo '50 no cargo efetivo, observado o disposto no art. 10 desta lei.

Art. 14 - Fica instituida , para Os ocupantes de cargos de classes dascarrejras referidas no art 10, a Gratificaçao de Desempenho e ProdutividadeIndividual e Institucional - GDPI -, devida nas condicoes estabelecidas nesteartigo e no regularnen
§ 10 - 

A GDPI será atribuda aos servidores em efetivo exercIcio,
mensalmente, corn base em avaliacao de desempenho individual einst j

tucional medjante pontuaço aferida tendo corno limite máximo 1.000
(mil) pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,042% (quarenta e
dois milésimo por cento) do valor b6sic0 do Grau J da faixa de vencimentos
da Classe IV da tabela constante no Anexo It desta lei.

§ 2° - 0 ntmero de integrantes de cada carreira corn pontuação acima de
80% (oitenta por cento) do limite de pontos fixados para a avaliação dede

sempenho individual no poderá ser Superior a 40% (quarenta por cento),
podendo somente 20% (vinte por cento) dos benefic:ários situar-se nointervalo de 90% (noventa por cento) a 100% (cern por cento).

§ 3° - Para a aplicacao do disposto no § 2° deste artigo, em caso de empate,
devero ser estabejecidos em regulameno critérjos de desempate,
obedecida, em prlrneiro lugar, a maior avaliaçao individual de desempenho 

noano Irnedjatarnente anterior.
§ 4° - Ate que seja regulamentada e apticada a avaliaço de desernpenho aque se refere o § 1 0 deste artigo, fica atribuida a todos os integrantes das

carreiras de que trata esta lei a gratificaçao criada neste artigo, no percentual
equivaIen a 60% (sessenta por cento) do valor total.

§ 5° - Não fará jus a gratificaçao o servidor colocado a disposiçao de outiaS
entidades federadas, ou, no Estado de Minas Gerais, dos Poderes LegislativOe Judiciário ,

 do Ministério PUbjico e do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, ou de autarquias, fundacoes e empresas pUblicas e sociedadesde econornia mista.

Art. 15 - A avaliacao de desempenho devera aferir a eficléncia e a eficacia
do servidor no cumprimento de suas atribuicoes e será realizada pela chefia
irnediata, corn a participaçao do servidor, levandose em conta os critérioS e
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fatores fixados em regulamento.

Art. 16 - Para cada carreira, será instituldo urn Programa lnstitucional de
Avaliacâo de Desempenho, estruturado de forma a atender aos pressupostos
básicoS das atividades por ela cumpridas.

Parágrafo Unico - Será constituida, nos termos do regulamento, sob a
coordenacão da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral
e corn a participaçao das demais secretarias em que houver lotaçào de
servidores integrantes das carreiras de que trata esta lei, cornissão destinada
a padronizar Os mecanismos de avaliaçâo de desempenho e a julgar, de
forma definitiva, os casos de recurso quanto aos critérios e a pontuaçào
atribulda na avaliação individual de desempenho.

Art. 17 - 0 integrante das carreiras de que trata esta lei deverá cumprir
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais em regime de
dedicação exciusiva.

Parágrafo Unico - Ao servidor no regime a que se refere este artigo, é
vedado o exercIcio de outra atividade pCiblica remunerada, exceto a de
magistério, desde que náo haja prejuizo ao desempenho das atribuiçöes de
seu cargo.

Art. 18 - A gratificaçao prevista no art. 14 e no paragrafo ünico do art. 22 é
inacumulável com outra vantagem, paga a qualquer tItulo, salvo o adicional
por tempo de serviço.

Art. 19 - 0 servidor integrante das carreiras de que trata esta lei que ocupar
cargo de provirnento em comissào de direcáo superior, observado o disposto
no art. 13, poderá optar pelo vencimento deste ou pelo de seu cargo efetivo,
caso em que fará jus ao valor máximo pago a titulo de GDPI.

Parágrafo Unico - 0 servidor que optar pelo vencirnento do cargo efetivo,
acrescido do valor máxirno a titulo de GDPI, não será considerado na
apuracao de que trata o § 2 0 do art. 14 desta lei.

Art. 20 - As atribuiçöes dos cargos da carreira de Administrador Ptblico, de
que trata a Lei n° 11.658, de 2 de dezem bra de 1994, deveräo ser fixadas em
Conjunto pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e
pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administracâo, de forma a
Serem compatibilizadas corn as das carreiras criadas nesta lei, ficando
mantidas a sua estrutura e composicào numérica, conforme a Anexo III, e
Obser-vado a disposto no art. 27.

Art. 21 - A tabela de vencimento da carreira de Administrador Piiblico passa
a ser a constante no Anexo IV desta lei.

§ 1° - 0 ocupante de cargo de classes da carreira de Administrador PUblico
fará jus a gratificaçäo de Desempenho e Produtividade Individual e
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lnstitucionaj - GDPi - 	 114, ate o limite máximo de 500 (quinhentos) Pontos pos
ervidor, observadas as demais CondicOes estabelecidas no art. 14, § 1

0 a40 e no art. 15.
§ 20 - No será Concedida a gratificaçao de que trata este artigo ao servidorcolocado a disposiçao de outras entidades federadas ou a disposiçao dos

Poderes Legislativo e Executivo , do Minjstérjo PUblico e do Tribunal de
Contas e das empresas pUblicas e Sociedades de economia mista integrantesda administracao indireta estadual

Art. 22 - 0 ocupante de cargo de Adm inistrador PUblico I da carreira de que
trata a art. 20 desta lei que houver Concluicjo a curso superior deAdm inistraçao, corn habwtacao em Administraçao Püblica, ate 31 dedezembro de 1994, será posicionado em cargo de Ad ministrador Püblico Ii,Grau A.

Art. 23 - Aplica-se aos cargos de classes da carreira de AdministradorPUbljco a disposto nos arts. 4 0 , 70 a 13 e 15 a 18 desta lei.
Art. 24 - Os cargos de provimento em cornissao de Auditor, côdigo MG-17,

simbolo UT-17; Auditor Assistente , cOdigo EX-10, nivel 10-A; Assessor de
Atividade Central, código MG-30, sImbolo AA-30 a que se refere o art. 20 do
Decreto n.° 37.711, de 29 de dezembro de 1995; e de Inspetor da Fazenda,
cOdigo EX-5, simbolo F-7, grau A, constante no Anexo i da Lei n. 0 6.762, de23 de dezembro de 1995, extingujrse 0 na mesma proporçao em que se der
o provimento dos cargos do quadro especial instituldo no art. 1 0 desta lei.Art. 25 - 0 Poder Executivo regulamentar6 esta lei no prazo de ate 60(sessenta) dias a contar da data de sua vigéncia.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 27 - Revogam-se as disposicoes em contrãrio.
Sala das Comissöes 29 de outubro de 1998.
Kemil Kumaira Presidente - Sebastjâo Navarro Vieira, relator - José Braga -Durval Angelo.

Anexo I
(a que se refere o art. 3 0 da Lei n°, de de de 1998)

Quantitativos de Cargos das Carreiras e Distribuicao pelas Respectivas
Classes

* - Atabela deste Anexo fot publicada na edicâo de 5/11/1998 do "Diário doLegislativo"

Anexo II
(a que se refere a art. 40 da Lei n°, de de de 1998)

Tabela de Vencj mentos das Classes de Especjaljsta em Poljtica Püblica eGestào Governamentai Orcamento e Financas, Controle Interno e

Administracão Pt:tblica

a A tabela referente a este anexo, fol publicada na edicão de 5/11/98 do
'DiáriO do Legislative"

Anexo III
(a que se refere o art. 22 da Let n°, de de de 1998)

Quafltitativos de Cargos de Carreira de Adminlstrador POblica e DistribulcãO
oor Classes

i1Thum0 de

60
IV	 25

Anexo IV
(a que se refere a art. 24 da Lei n°, de de de 1998)

Tabela de VencimentoS das Classes da Carreira de Administrador POblico
* -A referida tabela fol publicada na ediço de 5/11/98 do "Diário do
Legislativo".

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.780/98
ComisSãO de Constituicáo e Justica

De autoria do Deputado Romeu QueiroZ, o projeto de lei em epIgrafe tern
por objetivo autorizar a CEASA a dear ao MuniCIPlo de PatraCiflia o imóvel

que especifica.
Em obediência ao que dispöem os arts. 188 e 102, VII, "d", do Regimento

Interno, a proposicão fol publicada e, a seguir, distribuida a esta Comlssão, a
fim de que seja objeto de parecer quanta as questöeS juridica, constituCtonat

e legal.
Fundamefltacao

0 imóvel objeto da proposicãO é urn terrena corn area de 12.267,51m2,

registrado corn a n o 8.993, a fis. 98 do Iivro no 2 Al-I, no CartóriO de Registro
de Imóveis da Comarca de PatrocIflia, que fot vendido a CEASA em 22/6/82,
pelo Municipio de Patrocinlo.

No referido imóvel, fai construido, em convëniO corn o Poder Executivo, urn
centro integrado de abastecimento. Entretanto, a CEASA não ocupou o
tmOvel, e fol instatado no local, em virtude de sua ociosidade, a
Companhia. Especial de PolIcia Militar, que se encantrava sem acomodacoes

adequadas.
A medida consubstanciada na praposicãO trata de transferénCia de dorninia

de urn bern piiblica, e, nessas circunstãnciaS, a sua cancrettzacão depende
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I Ide exame e deliberacao do Poder Legislatjvo, conforme é depreendido do art.18 da Carta minejra
No piano Infraconstitucional a matéria em apreciacao está sujeita 

aosditarnes da Lei Federal n o 8.666, de 21/6/93, que institui as normas paraiicitaçoes e contratos da administraçao püblica no ámbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municipios

Reportandonos ao art. 17 da referida lei, verificamos que a existéncia 
deInteresse pibIico devidamente justifjcado é condico "sine qua non" para 

queocorra a alienaco de bens da administraçao pUblica. Pelo que foi explanado,
e evidente que esse quesito foi atendido uma vez que a medida regularizaraa situacão da Poilcia Militar no que concerne a acomodaçao do seucontingente e eq uipamento5 de essencial importáncja para a municipalidade

Atendendo o projeto em tela aos preceitos da Iegislacao em vigor, naovislunibrarnos Obice a pretendida autorizacao legal.
Conciusao

Diante do exposto, concluimos pela juridjcjdade pela COflst j tucjonalidade epela legalidade do Projeto de Lei n o 1.780/98 na forma em que foiapresentado
Sala das Comissoes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinjo Presjdente - Antonio Genaro, relator - Sebastiâo Costa -Antonio Julio.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.809/98
Comissao de Constittjicao e Justiça

Relatórjo
De autoria do Deputado Toni pho Zeitune, o Projeto de Lei n o 1.809/98

Concede passe iivre aos empregados das empresas permissjonárias dotransporte coletivo intermunicipal no Estado.
Publicada no "Diário do Legislativo" em 20/6/98, a proposiçao foi distribuida

a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
ConStitucjonalldade e legalidaçje, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",do Regimento Interno.

FundamentaçaoA concessao de passe iivre no t ransporte coletivo intermunicipaj ja foi objetode disciplinamento jurIdico pelas Leis n o
s 9.760, de 1989, e 10.419, de 1991,que foram posterlormente reguIamen 5 pelo Decreto n o 32.649, de 1991.

Nos termos desse plexo normativo, o passe livre deve ser concedido aossegtjintes beneficjárjos deficientes fisicos, visuais e mentais, pessoas corn
idade igual ou superior a 65 anos e respectivos 

acompanhantes, seefetivarnente constatacja a flecessidade de sua presença.

117
O principio jurIdico que se encontra na base de tais disposicöes normativas

é o da igualdade, para cuja implementacão se revela insuficiente a
consagracão da igualdade puramente formal entre os indivIduos, porquanto
urn autêntico tratamento isonômico entre estes ha de tomar em consideração
as diferenças que efetivamente se fazem presentes, gerando situacOes de
disparidade. Em outras palavras, para se conferir operatividade prática ao
princIpio da igualdade, impOe-se tratar de forma desigual os desiguais.
Nesses casos, o elemento discriminador ha de ter em vista uma finalidade
social, que deriva de uma opcOo polItica traduzida em norma legal. E
precisamente essa a razào peta qual a lei concede passe Iivre aos deficientes
fisicos, visuais e mentais e aos idosos, ao passo que as pessoas em geral
devem pagar as tarifas devidas pelo uso do transporte coletivo.

No projeto em apreço, tern-se em vista ampliar o rol dos beneficiários legais
do passe livre, estendendo-o aos empregados das empresas deiegatárias do
transporte coletivo. Entendemos, contudo, que aqui ja nâo se fazem
presentes as razOes mencionadas, relativas a concretizaçâo do princIpio da
igualdade, pois, relativamente a tais empregados, não ha fator de
desigualdade demandante de tratamento diferenciado, diversamente do que
ocorre corn os deficientes e os idosos. Näo ha, portanto, uma finalidade social
que justifique a concessäo do beneficio legal do passe livre; antes, busca-se
atender ao interesse de uma classe especifica de trabalhadores. Nesse caso,
viola-se o principio da isonomia, porquanto se inclui na norma que visa a
atender pessoas em situação de desigualdade indivIduos que por ela nào
deveriam ser beneficiados.

Cumpre assinalar, por ültimo, que, a vista da natureza da matéria contida no
projeto, esta haveria de ser objeto de acordo entre empregadores e
empregados dos servicos de transporte coletivo, em lugar de receber
tratamento legal, dada a ausência de finalidade püblica.

Conclusäo
Diante do exposto, concluimos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

Ilegalidade do Projeto de Lei no 1.809/98.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Marcos Helênio -

AntOnio Julio - Sebastiäo Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.820/98

Comissäo de Constituição e Justiça
Relatôrio

Por melo da Mensagem no 278/98, o Governador do Estado fez remeter a
esta Casa o projeto de lei em epigrafe, que autoriza o Poder Executivo a doar
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imOvel ao Municipio de Maripá de Minas. 	 118
Nos termos regimentals, a proposicao fol publicada em 27/6/98 e, a seguir,

distribulda a esta Comissão para exame prelimjnar da matéria, quanto aos
aspectos jurIdico, Constitucional e legal.

Fundamentaçao
0 objeto da proposiçao e urn terreno corn area de 10.200m 2 e respectivas

benfeitorias doado ao Estado de Minas Gerais por particular-es para
construcao de unidade de ensino rural. 0 referido imOvel abrigou, por longo
tempo, a Escola Estadual Coronel Vieira Prisco, e ficou ocioso apOs a sua
desativacao

Atualmente, a rnunrcjpalidade manifestou a necessidade de incorporar a
bern ao seu patrimãnjo para implantaçao de urn programa de assentarnento,
contando corn a rnanifestaçao favoravel da Secretaria de Estado da
Educaçâo, Orgâo ao qual está vinculado o irnóvel.

A medida, consubstanciada na proposicao, trata de uma das forrnas de
alienaco de bern pUblico, devendo estar ern conformidade corn os preceitos
de natureza constitucional e adrninistrativa que regem a rnatéria. No campo
dos precejtos de natureza constitucional devemos atentar ao estatudo pelo
art. 18 da Constituico Estadual que sujeita esse tipo de alienaçáo a
autorrzaco do Legislativo No campo dos preceitos de naturezaadministrativa atente-se ao que dispae a art. 17 da Lei Federal no 8.666, de
21/6/96, e o art. 16 da Lei Estadual no 9.444, de 25/11/87 Tais dispositivos
exigem como requisitos de validade para aiienaçao de imóvel do Estado
autorizacao legislativa e interesse pUblico devidamente justificado. Quanto ao
ültimo requlsito, vale ressaltar que está plenamente atendido urna vez que a
medida possibijjtará a utilizaçao de imóvel ocioso para implantaçao de
programa de amplo alcance social.

Portanto o projeto em tela está conforme os preceitos da legislaçao emvigor; nao vislumbrarnos Obice a pretendida autorizaçao legal.
Conclusâo

Diante do exposto, concluimos pela juridicidade pela constitucionalidade epela legalidade do Projeto de Lei n o 1.820/98.
Sala das Cornissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquIrijo, Presidente - Sebastjâo Costa, relator - Marcos Helênjo -

Antonio Genaro - AntOnio Julio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.834/98

Cornissáo de Constituicao e Justiça
RelatOrio

0 projeto de lei em tela, do Deputado Hely Tarquineo, tern como objetivo
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instituir 0 parcelarnento do pagamento de multas de trânsito cometidas no
Estado de Minas Gerais antes da vigéncia da Lei Federal n o 9.503, de
23/9/97.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/7/98, foi a proposicäo distribulda a
esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispoe o art. 188, c/c o art. 102, do
Regirnento Interno.

Fundamentacão
A proposiçäo em estudo procura solucionar as pendéncias dos proprietários

de veIculos que não tern condiçOes de quitar, a vista, os débitos relativos a
multas de trânsito.

Não ha düvida de que o Estado tern competOncia par-a conceder o
parcelamento previsto no projeto, relativamente a penalidades que envolvam
infraçoes de trânsito cometidas dentro dos seus limites territoriais, haja vista
que a cobranca dessas multas é tarnbém uma prerrogativa sua.

A Constituiçao da Repüblica, em seu art. 25, § 1°, conferiu aos entes
federados competência par-a legislar sobre todas as mater-las de seu
interesse, corn excecão das vedadas pela prOpria Carta. Corn base nesse
dispositivo, portanto, e legItimo que o Estado disponha sabre a matéria em
questão.

Contudo, e necessária avaliacão cuidadosa quanto a repercussão
financeira da med ida que ora se propoe, o que, certamente, será feito pelas
demais comissOes as quais a proposição for distribulda.

Conclusäo
Pelas razOes aduzidas, opinamos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei 
no 

1.834/98.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Marcos Helênio -

AntOnio Julio - Sebastião Costa
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.836/98

Cornissão de Constituicão e Justica
Relator-ia

0 projeto de lei em tela, do Deputado Anivaldo Coelho, dispOe sabre a
distribuiçao da quota estadual do salário-educação entre o Estado e as
muriicipios

Publicado em 417198, foi o projeto distribuIdo a esta Comissäo, nos termos
do disposto no art. 182, c/c a art. 102, III, "a", para receber parecer quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentaçäo



kA	
7A-7

120A Constituiçao Federal, ao dispor sobre o ensino p6blic0, estabeleceu comofonte adicional de financiamento do ensino fundamental a contribuiçao socialdo salario-educacao recolhida pelas empresas na forma que dispuser a lei.Corn a edicâo da Lei Federal n o 9.424, de 24/12/96 que dispöe sobre oFundo de Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e deValorizaçao do Magistério na forma prevjsta no art. 60, § 70, do Ato das
Disposrcoes Constitucionals TransitOrjas e dá outras 

providéncias, ficoudefinida a quota pertencenfe ao Estado, Para financiamento de programas,projetos e acoes do ensjno fundamental, que corresponde a 2/3 do montantede recursos arrecadados a serem creditados , mensal e automaticamente emfavor das Secretarias de Estado da Educacao e do Distrito Federal.
A Medida Provisárja no 1.607-22 de 24/9/98, por seu turno, ao alterar a

Iegislacao que rege a matéria fol clara, em seu art. 2 0, ao estabelecer que "aQuota Estadual do Salario-Educacao de que trata o art. 15, § 1, II, da Lei n°9.424, de 1996, será redistribuida entre o Estado e Os respectivos municipios,de Conform idade corn critérjos estabejecidos em lei estadual"
A proposta parlarnentar em anãlise pretende disciplinar a distribuiçaomencionada, estabelecendo parãmefros e critérios Para a percepço da verbapelos municIpios mineiros
Não se vislumbra vIcjo de natureza juridjca 

constitucional ou legal a
tramitaçao do projeto, ainda mais pelo fato de não se tratar de matéria
inserida no rol de competéncia privativa do Chefe do Poder Executivo para
instaurar o processo legislativo

Entendemos ser oportuno, porém, apontar pequenos vIcios que serão
objeto das emendas que fazem parte deste parecer, Para que o projeto fiqueperfeitamente adequado ao texto constitucional, sem, contudo, retirar daproposta a preterisâo de regulamentar a distribuiçao da quota-parte dosalari

o-eclucagao no Estado de Minas Gerais, conforme mandamento
constante na norma federal já cidada

A Emenda no 1 visa a suprimir o art. 7 0 do projeto, uma vez que, devido ao
processo de privatizaçao adotado pelo Estado, ja não ha que se falar emi
nstituicâo financeira oficial. Nesse particular, torna-se imporfante lembrar quea prOpria Constituiço mineira está sendo objeto de emenda, exatamente paraque se conforme o seu texto a realidade atual.
Por outro lado, a atribuiço de competéncia a Orgao ou entidade estatal e

de iniciativa privativa do Governador do Estado, embora a lei federalestabeleça que Os 
recursos sejam destinados as Secretarias da Educaçao

dos Estados lnexistem, mesmo assim, razães para que o projeto eleja, de
Piano, conforme dispãe o seu art. 10, a Secretaria de Estado da Educaço
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como Orgão competente para divulgar a estimativa dos valores a serem
repassadoS para Os municIpios, publicar Os montantes dos repasses e
comunicar aos inadimplentes e aos Conselhos Municipais de Educacáo a
cessacão dos repasses de recursos, quando for o caso. Em tese, pode o
Chefe do Executivo atribuir essa corn peténcia a outro órgão estatal, conforme
meihor convier a administraçào püblica.

Esses fundamentos nos levam a sugerir urn novo texto para o "caput" do
mencionado artigo, o que motiva a apresentação da Emenda no 2.

A Emenda no 3 objetiva corrigir erro material relativo a data de vigéncia,
prevista no art. 12. A Ernenda n o 4 acrescenta dispositivo que determina a
regulamentacâo pelo Poder Executivo, no prazo de 120 dias, dos
procedimentos estabelecidos na proposta.

Conctusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1836/98 corn as Emendas nos 1 a 3, a
seguir apresentadas.

EMENDA N o I
Suprima-se o art. 70.

EMENDA N o 2
Dé-se ao "caput" do art. 10 a seguinte redacão:
"Art. 10- .................
Compete ao Poder Executivo.".

EMENDA N° 3
D6-se ao art. 12 a seguinte redaçâo:
"Art. 12 - Esta lei entra em vigor a partir de 1 0 de janeiro de 1999.".

EMENDA N O 4
Acrescente-se onde convier:
"Art. - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de 120 dias a contar da

data de sua publicação.".
Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqUinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antonio Julio -

Antonio Genaro - Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.838/98

Comissão de Constituiçäo e Justica
Relatôrio

A proposição em tela, de autoria do Deputado Anivaldo Coelho, obriga as
empresas privadas que atuam sob a forma de prestacâo direta ou
intermediaçao de serviços médico-hospitalares a garantir o atendimento do
usuário nos casos das enfermidades relacionadas no COdigo Internacional de
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Pubjicada em 7/7/98, fol a proposta distribu Ida a esta Comissáo nos termosdo art. 188, C/c a art. 103, III, "a", do Regimento Interno, para receber parecer
quanta aos aspectos de juridicidade cOnStitucianalidade e legalidade.

Fundamentaçao
Em que pese ao relevarite propOsita do autor do projeta de garantir oatendimento do consumidor usuário dos serviços prestados por empresas

que operam corn pianos de seguro-sabde e de sa(ide nos casos de
enfermidades relacianadas no Cádigo Internacional de Doenças, a proposta
encantra Obices de naturezas constitucjonal e legal.

Corn efeito, a iniciativa parlamentar interfere nas relacoes contratuajs que
se estabeiecem entre as usuárlos dos servicos de saüde e seguro-sade e as
empresas aperadaras do sistema, a que nãa é compatIvei cam as preceitos
de ordem constitucional aplicávejs a especie

A Carta da Rept:jbiica canforme disposta em seu art. 22, I, confere
campeténcia privativa a Uniäo para legislar sabre direita civil, vaiendo lembrar
que a matéria ja se encontra disciplinada pela Lei n ° 9.656, de 3/6/98, e pela
Medida ProvjsOrja n o 1.685-3, de 27/8/98, as quais dispöem sabre as pianos e
seguras privadas de assisténcia a satde.

Os mencianadas diplomas legais especificam as farmas de pianos e
seguros de saüde que padem ser encontradas no mercada, corn diferentes
nIvejs de cobertura no atendimento de associados e seguradas.

Alérn de abordar matéria de campeténcia privativa da Uniao (direito civil), a
praposiçaa em análise contraria dispasicaes canstantes na citada lei federal,
na rnedida em que pracura estender a todas as modalidades de pianos e
seguras a garantia de atendirnento nos casas de daenças enumeradas no
COdigo Internacianal de daencas da OMS.

Lembre-se, par tltima, que já tramitau par esta Casa Legisiativa a Projeto
de Lei n° 846/96, que guarda Identidade cam a proposta em questãa e que
recebeu veto total do Chefe do Poder Executivo corn base nos mesmos
argumentos de ardem canstitucional expendidos neste parecer.

Essas säo as razães que nos levam a nos manifestar desfavoraveimente aoprojeta em tela.

Canluso
Em face do expasta, 	 cancluimas pela antijuridjcjdade 	 pela:nconstltucianalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.838/98
Sala das Camissöes, 29 de outubra de 1998.
Hely Tarquinia, Presjdente - Sebastiãa Costa, relator - Antonio Genaro -

AntOnio JCilio - Marcos Helénjo
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PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.840/98

Comissão de Canstituiçäo e Justiça
Relatória

De autaria do Deputado Geraldo Rezende, a prajeto de lei em apreço cria o
Programa Mineiro de Apoio a Cuitura do Algodâo - Pro - Aigodão - e dá outras
providências.

Pubiicada em 10/7/98, a praposicäa foi distribuIda a esta Camissào para
que seja examinada quanta aos aspectas juridico, constitucionai e legal, nos
termos dos art. 188, c/ca art. 102, do Regimenta Interna.

Fundamentacão
0 prajeta em análise prapOe a criacâo de programa destinado a incentivar a

cultiva do aigodOa no Estado.
Respaldada no art. 174 da Constituicâa da RepObiica, que atribui ao Estado

o papel de agente narmativo e regulador das atividades econOmicas,
exercenda as funcaes de fiscalizaçào, incentiva e planejamenta, a propasicâo
abjetiva garantir que a poder pOblica atue efetivamente em prai do
desenvolvimento da cotonicultura.

Em se tratanda de atividade agricoia, a Magna Carta estabeiece, em seu
art. 187, que sua poiltica seja planejada e executada corn a participacào dos
setores produtivas.

A Canstituiçàa Estadual, par seu turno, val mais aiém, dedicando a pailtica
rural uma seçäo exciusiva. DispOe, no seu art. 247, que a Estada deve adatar
programas de desenvolvimenta rural visando a fomentar a producâo
agropecuária, organizar a abastecimento alimentar e promover a bern- estar
do homem no campa, entre autras acOes. 0 § 1 0 do mesmo artigo aponta
minuciosamente as fatores a serem considerados pela administraçOo na
impiementaçao dessa poiltica, e, adiante, a art. 248 determina que esta seja
formulada mediante lei, observadas as pecuiiaridades regianais do territOrio
mineiro.

Corn base nos caminhos apontadas pelas Cartas Federal e Estadual,
editou-se, no âmbito do Estado, a Lei n o 11.405, de 28/1/94, que dispöe sobre
a PolItica Estaduai de Desenvoivimento Agricola e dá autras providéncias.
Esse ordenamento define, de forma pormenorizada, as princIpios, as
abjetivos, as acOes e as instrumentos da poiltica agricala, estabelece as
campetências institucionais e prevê as fontes dos recursos para a
desenvoivimento dessas atividades, entre as quals se destacam a crédito e a
seguro rural, as incentivos fiscais e a Funda de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR -, urn dos principais instrumentos financeiros da politica estadual
de desenvolvimento agricola e de apoio as comunidades rurais.
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124V&-se, pois, que a farta Iegislacao anteriormente citada já forjou os

mecanismos da ação pib!ica de fornento a produçao agrIcola. Dessa forma
apesar de direcionarse especificamente a produçao algodoeira, a proposiçaoem trâmjte nada acrescenta a politica agricoja destinada ao setor, urna vez
que contempla mandarnenfos e principios ja consubstanciados noordenamento juridico em vigor. Nesse aspecto, por não conter q ualquerinovacão juridica a proposicao mostra-se inOcua e, portarito, desnecessárjaSaliente-se que, fundado nesse mesmo argumento 0 Plenário rejeitou oProjeto de Lei no 1.153/97, o qual propunha a instituição do Programa
Estadual de Apoio a Cotonicultura e a Fruticultura Norte-Mineira,COnsiderando que Minas ja dispöe de uma legislacao ampla e eficiente sobre
o tema, além de contar, no ârnbito da adniinistracao pUblica, corn uma
Cámara Setorial da Cadeia do Algodão, em funcionamento junto ao Conseiho
Estadual de PolItica Agricola- CEPA-, órgâo de apoio aos diversos setores e
sub-setores da agropecuaria sendo despicienda portanto, a ediçâo de lei
especifica sobre a matéria.

ConclusãoA	 vista 	 do	 exposto, 	 conclulmos 	 pela antijuridicidade 	 pelainconstituceonaljdade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 1.840/98.
Sala das Cornissães 29 de outubro de 1998.
Hely Tarqumnjo, Presdente - Sebastjäo Costa, relator - Antonio Genaro -

AntOnio JUlio - Marcos Helénio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.841/98

Cornissao de Constitujcao e Justiça
Relator-jo

De autorja da Cornissão Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 90
Dias, Apurar a Destinacao dos Arquivos do DOPS, a proposiçao em epigrafe
visa a alterar a Lei no 10.360, de 28/12/90, que dispoe sobre a transferência
para o Arquivo PUblico Mineiro da documentacao que menciona e dá outrasprovidencias

Publicado em 10/7/98 vem o projeto a esta Comissâo para exame
preliminar quanto aos aspectos de juridicidade, constituc jonalidade elegalidade, nos termos do art. 188, c/co art. 102 do Regimento Interno.

FundamentaçaoA Lei no 10.360, de 1990, dispãe que os documentos existentes no extinto
DOPS devem ser transferidos para o Arquivo POblico Mineiro e declarados
patrimOnjo histôrico. A proposicao em tela represenfa urn avanço ao
estabejecer que toda a documentacao relativa as atividades de policia polItica
realizadas pelos demais Orgaos de segurança do Estado também seja
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transferida para o Arquivo PUblico Mineiro e declarada patrimOnio histórico.

Por outro lado, o art. 2° do projeto, ao preceituar que o uso indevido das
informaçOes contidas na documentacao por parte de qualquer servidor ou
Orgão estadual acarretará sancöes legais de responsabilidade civil, criminal e
administrativa, torna-se inOcuo, visto que estas já estâo previstas tanto no
Código Penal quanto no Estatuto dos Funcionarios PUblicos.

Já o art. 30 do projeto, ao dispor sobre a criacäo de comissão especial
nomeada pelo Governador e composta por membros dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, do Ministério PUblico , da OAB e de representante de
entidade de defesa dos direitos hurnanos nacionalmente reconhecida para
elaborar os critérios de acesso e divulgacâo, nos termos da legislacão
vigente, dos documentos a que se refere o art. 10 da Lei no 10.360, de 1990,
corn a redacao dada pelo art. 1 0 do projeto em questào, infringe,
contundentemente, o disposto no art. 2 0 da Constituicâo da RepUblica, que
estabelece a independéncia dos Poderes.

Pelos rnotivos citados e para que a lei seja operacionalmente eficaz,
estamos apresentando, na conclusäo, o Substitutivo n o i.

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

pela legalidade do Projeto de Lei 
no 

1.841 /98 na forma do Substitutivo n o 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N o 1
Altera a Lei no 10.360, de 27 de dezernbro de 1990, que dispöe sobre a

transferência para o Arquivo PUblico Mineiro da documentaçäo que rnenciona
e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - C) caput do art. 10 e o art. 2° da Lei no 10.360, de 27 de dezembro

de 1990, passam a ter a seguinte redaçäo:
"Art. 10 - A docurnentacao constante nos arquivos do Departamento de

Ordem Politica e Social - DOPS - , extinto pelo Ato das DisposicOes
Constitucionais TransitOrias da Constituiçáo do Estado de Minas Gerais, bern
como a de outros Orgàos de seguranca do Estado, relativa as atividades de
polIcia polItica, ficam transferidas par-a o Arquivo PUblico Mineiro.

Art. 2° - Os documentos a que se refere o art. 10 desta lei ficam declarados
patrimônio histOrico estadual.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998
Hely TarqUInio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Sebastião Costa -
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.871/98

Comissâo de Constituicao e Justiça
RelatOrio

Por meio da Mensagem n o 288/98, o Governador do Estado fez remeter a
esta Casa, para apreciacoo e de!iberaçao o projeto de lei em epIgrafe, que
autoriza o Poder Executivo a desapropriar imóvel de propriedade presumida
do MunicIpio de Belo Horizonte e outros.

Publicada em 15/8/98, a proposicao foi distribu Ida a esta Comissão, a quem
compete exarniná..la preliminarmente quanto aos aspectos jurIthco,
constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
0 im6vel de que trata o projeto de lei em tela constitui terreno com area de2.569rn 2

 e benfeitorias onde, apOs a desaproprjaçao será construida pela
CEMIG, a Subestacao BH - São Marcos.

A proposicao em apreço está sujeita a autorizacao legislativa, conforme
estatul a art. 21, § 2°, do Decreto-Lei n o 3.365, de 21/6/41, "in verbjs'"Art. 21 - Mediante declaracao de utilidade pUblica, todos as bens poderãaser desapropriados, pela União, pelos Estados, MunicIpios, Distrito Federal eTerritOrjos

§ 20 - Os bens do dominio dos Estados, Municipios, Distrito Federal e
TerritOrios poderão ser desapropriados pela Uniào, e as dos Municipios pelos
Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorizaçãolegislativa".

As hipOteses legais de desaproprja(;ao são taxativas e limitadas pelo art. 5 0
do supracitado decretolei Isso porque estabelece a dispositivo os casos Clueembasam a desapropriaçao e, na Jetra "p", indica "Os demais casos previstos
por leis especjajs" Logo, sO se pode desapropriar corn base nas hipOteses
previstas na legislacao pertinente, isto é, nas consideradas expressamente noDecreto-Lei n o 3.365 ou nas demais leis que regem a matéria.

Apesar de tais consideracoes entendemos que a caso ora examinado estãentre as h ipOteses prevjstas no aludido art. 5 0, particularmente no que tange a
exploracao e a conservacão dos serviços püblicos, devendo, por isso, ser
acolhido por esta Casa.

Concjusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.871/98 como redigido no original.
Sala das ComissOes 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente -Sebasfião Costa, relator - AntOnio Genaro -
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Antonio Julio - Marcos Helênio.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.876/98
Comissão de Constituição e Justica

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, a Projeto de Lei no 1.876/98 autoriza

a Poder Executivo a criar delegacias especializadas em crimes contra o
idoso.

Publicado no "Diana do Legislativo" de 27/8/98, a prajeto foi distnibuldo as
comissOes competentes para receber parecer, nos termos do art.188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão fazer a exame dos aspectas
constitucionais e legais pertinentes a maténia, fundamentado nos seguintes
termos.

Fundamentaçäo
A proposicão tern por escopo autarizar a Poder Executivo a cniar delegacias

especializadas em crimes contra o idoso corn quadra de profissionais
gabaritados para lhe oferecer atendimentas medico, psicológico e social.

Trata-se de matéria que dispOe sobre a criacão de urn Orgão na estrutura
administrativa do Poder Executivo, subordinado a uma secretaria de Estado,
criaçãa essa que é atribuicão privativa do Governador do Estado, nos termos
do art. 66, III, "e", da Constituição Estadual.

Ainda que a proposicão tenha caráter autorizativo, persiste 0 vIcio
constitucional que impede o inIcio de processo nesta Casa Legislativa.

Por outro lado, cumpre ressaltar a Resolução no 6.264, de 3/12/97, da
Secretaria de Estada da Segurança POblica, que instituiu a Delegacia
Especializada de Protecão ao Idoso na estrutura da Divisão de PolIcia
Especializada da Mulher, do Idoso, da Criança e do Adolescente,
notadamente as § 2 1 e 30 do art. 1, que tern a seguinte tear:

"Art. 	 10	 -

§ 20 -A Delegacia Especializada de Protecãa ao Idoso disporá, além do
necessário efetivo de policiais civis e de servidores administrativos, de equipe
de apoio composta de psicologas e assistentes sociais destinada aos
atendimentas, avaliaçöes e encaminhamentos necessários.

I	 § 30 - Compete, ainda, a Especializada a exercicia da pailcia judiciária
pertinente aos seguintes ilicitos penais, desde que cornetidos contra idoso:

a) lesão corporal (art. 129, "caput", e § 21 e 30 do CPC);
b) constrangimenta ilegal (art. 146 do CPC):
c) ameaca (art. 147 do CPCO);
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d) abandono material (art. 244 do CPCO); 	 128
e) apropriacao indébita (art. 168 do CPC), ate o valor de 10 salárjos

minimos;"

Pelo exposto, a proposlçao encontra Obices Constitucionais a sua
trarnitacao nesta Casa, obser-vandose, entretanto, que a medida pretendida
está Consubstanciada na resolucao supracitada

Conclusão
Conclulmos pois, pela antljuridicidade pela inconstitucionalidade e pelailegalidade do Projeto de Lei n o 1.876/98.
Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Julio -

Sebastjão Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LE! N O 1.896/98

Comissão de Constituicao e Justiça
Relatór:o

De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o Projeto de Lei n° 1.896/98
concede aos membros de igrejas adventjstas matricujados na rede pUblica
estadual de ensino dispensa de exames de avaliaçao curricular em dias de
culto de sua religiâo.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/9/98, a proposiçao foi distribulda a
esta Coniissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constituconalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, lii, a",
do Regimento Interno.

Fundarnentacao
O projeto em exame tern em vista Conceder aos alunos adventistas da rede

püblica estadual de 10 e 20 graus dispensa de exames de avaliaçOo curricularem dias de culto de sua religiao.

Nos termos da proposicao, "serâo consideradas adventistas todas as
pessoas que, por respeito a religiao, guardarem as dias de sexta-feira, apOs
as 18 horas, e sábado". 0 projeto contém dispositivo que exige a
comprovacao da condiçOo de adventista mediante declaracao da igreja a que
pertence.

O projeto determina ainda que as estabelecimentos de ensino da rede
pOblica estadual definirào no calendéria escolar, datas para segunda
chamada dos exames que os alunos adventistas deixarem de realizar por
coincidirem corn seus dias de culto.

Curnpre ressaltar que a Lei Federal n° 9.394, de Diretrizes e Bases da
Educacao, consagra o princIpio da gestão dernocrática do ensino pOblico,
deferindo aos estabelecimentos de ensino autonomia para elaborar sua
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proposta pedagOgiCa, em articulacao corn as familias e a comunidade,
objetivando a integracOo da escola corn a sociedade, consoante dispöe seu
art. 12. Ora, uma lei estadual editada nos termos preconizados pelo projeto
acabaria por limitar a alcance da referida lei, porquanto estaria impondo aos
estabeleCimentos de ensino urn modo de proceder prefigurado para uma
situacOa que seguramente se inscreve no Ombito da competência decisOria
das escolas. Estas se veriam destituldas da autonomia que Ihes outorga a
legislacão federal para decidirem, conjuntamente corn as pessoas
interessadas, acerca de questöes como a de que trata o projeto. 0 nosso
ordenarnento juridico nOo comporta contradicOo entre lei estadual e lei
federal, resolvendo-se a antinomia pela prevalência desta.

De outra parte, deve-se consignar que a Constituicão da RepOblica
dispensou tratamento especIfico as questOes de fundo religioso,
demonstrando, assirn, a importância de que se reveste a matéria. A propósto,
cabe transcrever a dispasto no inciso VI do art. 5 0 : " E inviolável a liberdade
de corsciëncia e de crença, senda assegurado a livre exercIcia dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a protecOo aos locals de culto e a suas
liturgias". Vale reproduzir ainda a redacOo do inciso VIII do mencionado artigo:
uninguem será privado de direitas por motivo de crença religiosa ou de
convicçOo filosófica ou poiltica, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigaçOo legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestacao alternativa".

Tais dispositivas, contudo, so fazem reforçar a caráter laico do Estado
brasileiro, que, precisamente par respeitar a diversidade de religiOes,
admitindo a coexisténcia de várias delas, deve se abster de editar normas
juridicas que digam respeito a uma seita especifica, a maneira do disposto no
prajeto em tela. A prosperar urn projeto de lei corn esse conteOdo, e tendo em
vista a coexisténcia, no Pals, de inUmeras seitas religiosas, cada qual corn
suas particularidades, a Estado poderia se ver na contingênCia de produzir
todo urn plexa norrnativo voltado especificamente para a disciplinamento das
mais variadas singularidades de cada religiOo, a que é totalmente
desarrazoado.

ConclusOo
Em face do expasta, 	 conclulmos 	 pela antijuridicidade, 	 pela

incanstitucionalidade e pela ilegalidade do Prajeta de Lei n o 1.896/98.
Sala das CamissOes, 29 de outubra de 1998.
Hely Tarqülnia, Presidente - SebastiOo Costa, relator - AntOnio Genara -

Marcos HelOnia - AntOnio Julio.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 1998

ATA

ATA DA 415a REUNIAO ORDINARIA, EM 4/11/98
Presidéncia dos DeputadoS Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e

Ivo José
SumáriO: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: 1° Fase (Expediente) Atas

- Correspondência: Mensagem no 299/98 (encaminha o Projeto de Lei no
1.956/98), do Governador do Estado - OfIcio no 49/98, do Governador do
Estado - 2° Fase (Grande Expediente): Apresentacäo de Proposicoes

ProjetoS de Lei nos 1.957 a 1.959/98 - RequerimentOs n
os 2.708 a 2.714/98 -

Requerimentos dos Deputados Geraldo Nascimento e Raul Lima Neto -
ComuniCacoes ComuniCacoes da ComisSão de DireitoS HumanoS e do
Deputado Mauri Tories - Questäo de Ordem - Oradores InscritoS DiscursoS
dos DeputadoS Durval Angelo, Gilmar Machado, Marcos HelêniO, Miguel
Martini e Maria José Haueisefl - 2° Parte (Ordem do Dia): 1° Fase: Abertura
de InscricöeS - Leitura de Comunicacoes - Questäo de Ordem - SuspenSãO e
Reabertura da Reuniäo - Votacào de Requerimentos Requerimento do
Deputado Geraldo Nascimento aprovacäO - Requerimento do Deputado Raul
Lima Neto; aprovacäo: questöes de ordem; leitura das perguntaS contidas no
requerimento - Questöes de Ordem; chamada para recomposicâo de
"quorum"; existéncia de nümero regimental para discussâO - 2° Ease:
DiscuSSão de ProposicoeS DiscussãO, em 1 0 turno, do Projeto de Lei
Complementar no 36/98; discursO do Deputado Raul Lima Neto; questào de
ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- CompareCem os DeputadoS
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco RamalhO - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo GoncalveS - Dilzon Meto - Maria Olivia -
Agostinho Patriis - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Al

varo Antonio -

AmbrósiO Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade -
Antonio Genaro - AntOnio Jiilio - Antonio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durvat Angelo - Errnano Batista - Geraldo

antanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - GlyconNascimento - Geraldo S 
Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - Joâo Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José BonifáCiO - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - José Militào - Kemil Kumaira - Marco Regis -

Corn unicacOes 	
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- 0 Sr. Presidente despachou, em 3/11/98, as seguintes comunicacaes
Do Deputado Sebastjäo Navarro Vieira, informando a Casa 0 falecimento da

Sra. Maria AnfOnja Martins Maldi, ocorrido em 10/11/98, em Nova Resende. (
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado TarcIsio Henriques, informando a Casa o falecimento do Sr.Clodonijro Ferreira de Sousa, ocorrido em 28/10/98, em Cataguases. (-
Ciente Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, informando a Casa o falecimento do Sr.Alberto Abrás ocorrido em 25/10/98 nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

ERRATAS
PARECER PARA 020 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.543/97

Na publicacao da matéria em epigrafe, verificada na ediçâo de 23/5/98, na
pág. 21, col. 3, no parágrafo ünico do art. 17, onde se lê:

"A doaçâo de bern móvel dependerá de avaliaçao prévia", leia-se:
"A doaçâo de bern móvel dependerá apenas de avaliacao prévia".

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.709/98
Na pubiicacao da matéria em epigrafe, verificada na ediçao de 27/8/98, na

pág. 20, col. 2, na Emenda no 1 ao Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei no1.709/98, onde se tê:
"DC--se ao parágrafo ünico do art. 2 0 do Substjtutjvo no 1 a seguinte redação:"Art. 20 - .............................................., lela-se:"D6-se ao art. 2° do Substitutivo no 1 a seguinte redaçao:
"Art. 20 - 0 art. 50 da Lei no 12.666, de 5 de novembro de 1997, ficaacrescido do seguinte parágrafo ünico:
"Art.5°- .........................
E, onde se lé:
"decreto regulamentador"" leia-se:
"decreto regulamentador"""
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Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastiâo Navarro Vieira - Tarcisio Henriques -
Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presjdente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 14hl4min, a lista decomparecimento registra a existéncia de nümero regimental Declaro aberta a

reunião Sob a protecao de Deus e em nome do povo minejro, iniciamos 
Osnossos trabalhos Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio para proceder a leituradas atas das duas reunjöes anterioi-es

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Ivo José, 2 0- Secretário, procede a leitura das atas das duas

reunjöes anteriores que sao aprovadas sem restricoes
Correspondéncia

- A Deputada Maria Olivia, 5a Secretárja nas funçoes de i °-Secretárjo lé aseguinte COrrespondéncia:
"MENSAGEM No 299/98*

Belo Horizonte, 29 de outubro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame e deiiberaçao da egregia Assembleja Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executjvo a doar imóveis a União.

A liberacao patrimonial prevista na proposta dá Contiriuidade ao acordo
havido entre o Estado, a Uniâo e o Instituto Nacional de Colonizacao eReforma Agraria - INCRA, Consubstanciado no Convênio n o MG 26.002/98 de
3 de julho de 1998, no quaj está prevista a conjugacao de esforcos dospartIcipes, corn vistas a impl ementaçao do Programa Nacional de ReformaAgrária no Municipio de Bocaiüva.

0 ajuste em referéncia preve a doaçao a Uniáo das giebas de terras
adjudicadas ao Estado no Processo de Execucao Fiscal em curso na 1' Vara
da Fazenda Püblica e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte.

A medida uma vez aprovada assegurara a concretizaçao do Projeto deAssentamento de Produtores Rurais Herbert de Souza - Betinho, de que trata
o Decreto no 39.678, de 25 de junho de 1998, já reconhecido pelo INCRA, por
meio da Portaria n o 61, de 31 dejutho de 1998.

Nesta oportunjdade renovo a Vossa Excelêncja a manifestaçao do meu alto
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apreco e especial consideracáo.

Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Vice-Governador do Estado no
exercicio do cargo de Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJ ETO DE LEI N O 1.956/98
Autoriza o Poder Executivo a doar imOveis a União.
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Uniâo imóveis de

propriedade do Estado, situados no Municipio de Bocaiáva, que assim se
descrevern:

- terreno corn area de 968,00ha (novecentos e sessenta e oito hectares),
no local denominado Fazenda Pogo do Rosário, registrado sob o no 1.620,
matrIcula 029, a fis. 116v. dos livros 2-1 e 3-R, no CartOrio de Registro de
lmóveis da Comarca de Bocakiva;

II - terreno corn area de 2.348,00ha (dois mil trezentos e quarenta e olto
hectares), no local denominado Riachinho e Triunfo, na margern da BR-135,
conforme registro no 14.744, matricula 0056, a 19s. 30 do livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Cornarca de Bocaiiiva;

Ill - terreno corn area de 2.768,00ha (dois mil setecentos e sessenta e oito
hectares), no local denominado Engenheiro Dotabela, na margern da BR-135,
conforme registro n o 14.744, rnatrIcula 0056, a fis. 30 do livro 2.2, no CartOrio
de Registro de lrnóveis da Comarca de Bocaiüva;

IV - 4 (quatro) glebas de terrenos integrantes da Fazenda Reunidas do
Norte, no Distrito de Engenheiro Dolabeta, do MunicIpio de Bocaiiiva,
registradas sob o no 14.744, fis. 218v, do livro 3-0, matricula 0056, as fis. 30,
do livro 2-2, no CartOrio de Registro de lmôveis da Comarca de Bocaitiva,
assim discriminadas:

a) area de 1 .096,00ha (mil e noventa e seis hectares), no local denorninado
Embarasia, na rnargem da estrada que liga a BR-135 a Jequital;

b) area de 2.720,00ha (dois mil setecentos e vinte hectares), no local
denorninado Triunfo, na margem da BR-1 35;

c) area de 3.608,00ha (três mil seiscentos e oito hectares), nos locals
denominados Catinga, Lagoa Grande, Pau Preto e Dolabela;

d) area de 5.362,00ha (cinco mil trezentos e sessenta e dois hectares), no
local denominado Traçadal.

Parágrafo Unico - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se ao
assentarnento de famIlias previsto no Programa Nacional de Reforma Agraria.

Art. 20 - Os imóveis de que trata esta lei reverteräo ao patrimOnio do Estado
Se, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da Iavratura da escritura pUbtica de
doaçao, nao thes tiver sido dada a destinação prevista no paragrafo ünrco do
artigo anterior.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 	
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Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário."
- Publicado vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalizaçao

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFf dO

No 49/98, do Governador do Estado, solicitancjo seja atribuldo regime de
urgéncia a tramitacao do Projeto de Lei no 1.871/98. (- Anexe-se ao Projeto deLei no 1.871/98)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposicoes

o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Mesa passa a receber
proposicoes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicoes:
PROJETO DE LEI N O 1.957/98

Acrescenta dispositivo a Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975, cornalteracoes posterior-es
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A Tabela 0 a que se refere o art. 115 da Lei n o 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, corn a redaçao dada pelo art. 50 da Lei no 12.425, de 28
de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte item 5.18:

* - A referida tabela foi publicada na ediçao de 6.11.98, do "Diário do
Legislativo".

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua pubiicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
LeonIdio Bouças
Justificacao: A taxa de seguranca ptibiica cobrada pelo reboque de

motocicletas conforme previsto na Tabela D da Lei no 6.763, de 1975, deve
ser reduzida, uma vez que o critério adotado acaba por onerar
excessivamente seus proprietárjos ao passo que enseja uma vantagem
indevida para os donos dos reboques.

Por essas razöes, contamos corn o apoio dos nobres Deputados para a
aprovacao deste projeto.

- Publicado vai o projeto as Corniss6es de Justiça e de Fiscalizacao
Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do RegimentoInterno.
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PROJETO DE LEI N o 1.958/98

Declara de utilidade pCiblica o Grupo de Assisténcia Beneficente em Prol do
Menor, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade piblica o Grupo de Assisténcia

Beneficente em Prol do Menor, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, 3 de novembro de 1998.
Durval Angelo
Justificacão: Fundado em 11/9/87, o Grupo de Assisténcia Beneficente em

Pro] do Menor - GABEME - funciona em parceria corn o Centro Integrado de
Atendimento ao Menor - CAME -, vinculado ao Estado.

Seu objetivo básico é o atendimento a crianças e adolescentes carentes da
Vila Antena e do Conjunto Santa Maria e adjacéncias nas areas de cultura,
educação, lazer e sarde. Vem organizando grupos visando ao preparo para a
producão e a geracão de renda, beneficiando diretamente centenas de
menores carentes e suas farnIlias.

Em vista da dedicação do GABEME a causa do rnenor e da importância das
suas açöes, que visarn a minimizar a triste exclusão social, contamoS corn 0
apoio dos nobres pares a aprovacão deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N o 1.959/98
Declara de utilidade pUblica a Associação dos Moradores do Bairro Bonfim,

corn sede em &ão João de!-Rei.
A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação dos Moradores do

Bairro Bonfim, corn sede em São João del-Rei.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Geraldo Rezende
Justificacão: A Associacão dos Moradores do Bairro Bonfim, corn sede e

foro em São João del-Rei, tern-se destacado nesse rnunicipio entre as
instituiçães destinadas a manter serviços de natureza educacional,
assistencial, cultural, desportiva, profissionalizante e de protecão ao meio
arnbiente.



I136De caráter ass!stencjal a entidade foi fundada em 1 013/86, corn 0 intuito deprestar assisténcia a conlun:dade Sua diretoria é composta por pessoas
idOneas e que não recebem remuneraçao pelos cargos que ocupam.

Por acreditar nos benefIcios que a Associaçao traz ao Municipio de São
João del-Rej, apresentamos este projeto, Solicitando o apolo de flossos
ilustres pares para sua aprovacao

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

REQUERIMENTOS
N° 2.708/98 da Cornissão de Direitos Humanos, so!icjtando seja formuladoapelo ao CorregedorGeraj de Policia Civil corn vistas a que se prestem

inforrnacoes sobre o processo por abuso de autoridade contra a Delegado de
PolIcia Marco Antonio Chedid (- A Mesa da Assernbléia)

N° 2.709/98 da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejamencarninhadas 80 Coma ndanteGeral da PMMG, para as devidas
provdOncias as dentncias feitas pelo Sr. Vagner Alves Clemente contra
policiajs militares

N° 2.710/98 da Cornissão de Direitos Hurnanos, Solicitando sejamencaminhadas ao Secretário da Seguranca Püblica, para as devidas
providéncias as denüncias feitas por presos da cadeia püblica de Tarumirim
contra policiajs militares que trabaiham nesse estabejecirnento

N° 2.711/98, da Comissão de Direitos Humanos solicitando sejamencaminhadas ao CorregedorGerI de Policja, para as devidas providéncias
as denUncias feitas por presos da cadeia püblica de Tarumirim quanto as
condicoes insalubres desse estabelecimento carcerário.

N° 2.712198, da Comjssão de Direitos Humanos SOlicitando sejamencaminhadas 80 Coma ndanteGe,-al da PMMG, para as devidasprovidéncias, as denüncias feitas por presos da cadeia püblica de Tarumirim
contra policiais militares que trabaiham nesse estabelecimento

N° 2 .713/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Ministérlo PUblico do Estado corn vistas a que seja Solucionado 

0caso do detento Gilmar Goncalves de Souza, vItima de rnaus tratos noDEOE5p.
No 2.714/98 da Cornjssâo de Direitos Humanos, solicitando sejarn

encaminhadas ao Ministério Püblico do Estado, para as providéncias
cabiveis, as denUncias de irreguJarjda5 praticadas contra detentos daDelegacia de Tóxicos e Entorpecentes (- D istribuidos a Comissão de DireitosHumanos)
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- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Geraldo Nascimento e Raul Lima Neto.

ComunicacOes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçOes da Comissão de

Direitos Humanos e do Deputado Mauri Tories.
Questão de Ordem

o Deputado Joào Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados
presentes nesta sessão, quero registrar a presença entre nós do Deputado da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Dinamite,
presenca que nos honra, pois trata-se de urn atleta que deixou uma rnarca no
futebol brasileiro, representando nosso Pals em várias Copas do Mundo,
sendo campeão pelo Vasco da Gama par várias vezes e em nIvel
internacional também. Honra-nos muito a presenca do Deputado Roberto
Dinamite, Presidente da Comissào de Educacáo da Assembléia Legislativa do
Rio de Janeiro e, dentre as Deputados mais atuantes, é aquele que mais
apresentou projetos, dando uma grande contribuicáo naquele parlamento.

o Sr. Presidente - Registramos a presença do Deputado Roberto Dinarnite
neste Plenãrio e a convidamos para fazer parte da nossa Mesa dos trabaihos.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Durval Angelo.
o Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, corn alegria

esta Casa constata a presenca do Deputado Roberto Dinamite, que, além de
todo a bern que fez ao Pals no campo dos esportes, do futebal, agora vern
dando Iiçöes de cidadania coma Deputado eleito para a segundo mandato a
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Mas a assunto que nos traz a tribuna é a debate que estamos travando, ha
duas semanas, nesta Casa, corn relaçäo a FEC n° 48. Gostariamos de refletir
urn pouco sabre essa proposicão de lei que estabelece privilégios, vantagens
e onera mais ainda a Estado jã combalido em suas financas. Ao mesmo
tempo, gostarlarnos de derrubar as argurnentos de que a Proposta de
Emenda a Constituicão que cria o Tribunal Estadual de Contas dos
Municipios de Minas Gerais seria a soluçao para a prablema da fiscalizaçOo
contábil e financeira no nasso Estado. Inicialmente, vamos ao aspecto
financeiro. 0 projeto estabelecera, corn a criaçãa dos cargos de Conseiheiros,
corn sua estrutura de gabinete e corn a estrutura de seu funcionamenta,
baseada ern dados comparativos feitos pela Sindicato dos Funcionárias do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, urn custo de
R$45.000.000,00/ano. Temos que concordar que esse custo é superior a todo
o investimento que o Estado fará neste ano em areas sociais, areas de
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produçáo de remédios ou outras areas de necessidade da populaçao. Quarito
a questao da provável soluçäo que esse Tribunal traz, gostaria de refletir corn
aqueles que falam da morosidade do atual Tribunal, que falam da lentidäo de
seu trabalho. 0 grande problema do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que
alguns dizem ser o "tribunal de faz-de-conta" em Minas Gerais, é que aprova
e dá agilidade aos processos de seu interesse. E so vermos aqui a prestação
de contas do Governo de Minas Gerais, que em menos de cinco meses ja se
encontra nesta Casa para apreciaçäo dos Srs. Deputados. Quanto a questâo
dos municipios, mais de 90% deles estào corn suas prestaçOes de contas em
dia. 0 problema no atual Tribunal está nas Prefeituras onde ha interesse
politico. No caso de Contagem, cidade da Regiâo Metropolitana, segundo
Municlpio do Estado de Minas Gerais, a prestaçâo de contas encontra-se sem
julgamento no Tribunal de Contas desde 1983, apesar de todos os pareceres
contábeis necessários para tanto. Como Vereador do Municlpio de
Contagem, aprovei, no inIcio de meu mandato, em 1989, as contas de 1982
daquele municlpio. De 1982 ate hoje, decorridos 11 anos, nenhuma das
contas do Municlpio de Contagem fol julgada. E é interessante observarmos
que 1983 marca o inlcio do Governo do Sr. Newton Cardoso. A grande
pergunta e por que nao interessa ao Tribunal julgar as contas de Newton
Cardoso. Posteriormente, vieram os periodos de Ademir Lucas e de Altamir
Ferreira, tambérn dois governos corn probidade duvidosa no municipio, corn
muitas denOncias apresentadas, os quais não tiveram suas contas julgadas.
o grande problema na origern do Tribunal é o seu caráter politico, porque Os
Conseiheiros tern vinculos corn o Governador e corn os Deputados que os
escoihem, e nao corn a populaçao e corn a fiscalizaçOo.

Entäo, se o Tribunal tern em dia 90% das contas dos municipios, como
todas as contas do Governo Estadual, das autarquias, das fundaçaes e das
empresas pUblicas estaduais, por que urna parcela de municipios näo tern
suas contas julgadas? E por causa do interesse politico. Entäo, criar uma
outra estrutura, que vai reproduzir a mesma indicaçao politica, nâo é solução.
Se temos urn t ribunal-de-faz-deconta, vamos ter urn tribunal-de-faz-de-
continha e não vamos resolver o problema. Acho que temos de mudar a
estrutura do atual Tribunal, temos de estabelecer que os Conseiheiros
tenham seu ingresso estabelecido por concurso pOblico, não por indicaçâo
politica. 0 problema nao é a lentidào, nâo é a morosidade, é a natureza do
Tribunal, e o grande erro desta Casa ao criar o tribunal-de-faz-decontinha é
reproduzir a mesma estrutura que 16 está, que é a indicaçao politica.

Queremos fazer essa denUncia e convidar os colegas Deputados a uma
reflexão: que façamos uma profunda reformulaçao dessa estrutura do atual
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Tribunal, proposta já apresentada aqui - infelizmente näo levada adiante -
pelo colega Deputado Miguel Martini. Que o Tribunal explique P01 que é que
nâo julga as contas de Newton Cardoso, de Ademir Lucas, de Altamir
Ferreira. For que é que as contas de Belo Horizonte estäo atualizadas? For
que é que as dos municIpios que os senhores representarn, na sua grande
maioria, estào atualizadas? Porque ha interesse. Ha dois pesos e duas
medidas nesse tribunal-de-faz-de-coflta. Entâo, Deputados, näo é o caso de
reproduzir uma outra estrutura, é rnodificar essa que aI está. E terrnos a
coragem de enfrentar essa discussâo, é deixarmos de lado o caráter politico
do Tribunal. Que nOo se precise do Tribunal, ou, já que o Tribunal é Orgão
auxiliar da Assembléia Legislativa, que nOs mesmos façamos essa
fiscalização, estruturemos a Assembléia para realizar essa funçäo. Entäo, em
vez de criar urn novo tribunal, o mais sensato seria fechar as portas do que al
esté. Seria economizar nào os R$45.000.000,00 que seriam gastos no
tribunal novo, mas os R$100.000.000,00 gastos nesse antigo. Al, tenho a
certeza de que o dinheiro pOblico seria usado de forma adequada, teria sua
destinacão correta. E essa discussâo temos de fazer corn a sociedade.
Temos de fazer essa discussäo para que esta Casa nâo seja acusada de
corporativa, de estar querendo arrurnar emprego para Deputados que
perderarn eleiçöes, por estar querendo olhar seus próprios interesses,
onerando as finaricas do Estado. Mas temos de dizer que hoje o Tribunal é
nitidamente politico, age politicarnente. E querernos ver o Siridicato dos
Trabalhadores do Tribunal de Contas tambérn fazer essa denOncia, de que
hoje caminham, na DECON, na Divisào Financeira e Orcamentária dos
MunicIpios, os processos que interessarn. For isso somos contra a criacäo de
urn novo tribunal. Somos pela extinçâo ou modificação do atual, e não pela
criaçao de urn novo "elefante branco", de uma nova estrutura para reproduzir
protecao politica, para reproduzir todo urn vinculo de rnanutenção de currais
eleitorais, e não resolver o problerna real, efetivo, de fiscalizacäo das contas
do Estado de Minas Gerais e dos seus 853 municipios. Muito obrigado.

* - Sem revisáo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado* - Sr. Fresidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, presentes nas galerias, imprensa, não era objetivo rneu continual
aqui a utilizar sistematicamente... pois nào, Deputado Durval Angelo.

0 Deputado Durval Angelo (Ern aparte)* - So gostaria de interrornper o
Lider do nosso PT urn mornento, para confirrnar as questOes de que falei. Vou
er urn dado simples do Fresidente do Sindicato dos Trabalhadores do
Tribunal de Contas de Minas Gerais: processos julgados em 1996: 704; em



LIlw

1401997: 1.724; e no primeiro semestre de 1998, 904 processos Isso comprova
a denüncia que fizemos de que quase 90% das contas são atualizadas. Nâosão julgadas as contas que no interessarn Onde ha protecao politica, onde
o Consejheiro tern o "rabo preso", o Tribunal näo cumpre 0 seu papel.Apenas queria registrar essas palavras Para completar 0 discurso. Obrigadopelo aparte.

o Deputado Gilmar Machado* - Muito obrigado, nobre Deputado DurvalAngelo. Como estava expllcando o meu objetivo no era ficar,
sistematicamente utijizando a tribuna Mas, em virtude desse projeto já
menclonado e dlSCUtjdO anteriormente pelo Deputado Durval Angelo, Vice-
Lider da nossa bancada precisarnos faze-b, em funçâo da nossa 

posiçãocontrárja a essa proposta de emenda
Quer-se discutir, posteriormente urn projeto de lei' complementar. Ora, esseprojeto de lei complementar so tern sentido se aprovada a proposta de

emenda Como sou contra não posse começar a discutir urn projeto de leicomplernentar, que e exatamente a reg u larnentaçao de uma proposta deemenda a Constitujcao inconstitucional Para mim, fica dificib tratar e discutiressa questao. Parti cularmente votarei contra a proposta, mas, depois, se for
aprovada - espero que não seja - varnos tratar da discussão desse projeto delei complementar que a regula. Particularmente nâo tenho condiçöes deaprovaba, porque a minha consc p êncja não permite aceitar nenhum projetoInco

nstitucional e que traga rnais gastos Para que o povo, mais uma vez,pague a Conta.
Na hora da discussão do projeto you participar, pois faço questão desempre utilizar, corno o Regimento Interno estabebece todos Os momentos de

discussão referentes ao assunto Esse tempo é destinado a isso. Vou utibizá-Jo na hora correta Para debater e expressar o meu posicionamento contrárjo aproposta que será discutida e votada nesta tarde, evidentemenfe se houver"quorum".

Mas o que gosfaria de abordar, mais urna vez, é o pacote, 
desculpemrne, 0conjunto desafinado de medidas adotadas pelo Presidente FernandoHenrique, já que não quer que chamernos tal conjunto que o FMI o rnandou

fazer de pacote Então, não o tratarel por "pacote". Mas esse conjuntodesafinado de medidas, ontem teve mais urn lance publ jcjtárjo • urn conjunto,mais urna vez, desafjnado de propostas Para o combate ao desemprego.
0 Governo veio corn rnecjidas pabiativas Para discutir o problema do

desernpregado Agora, gostaria de discutir a geraçao de empregos, e nãoaprofundar o problerna do desemprego Não quero discutir aigumas ajudas
Para o desempregado Quero discutir a geraçào de empregos Para que nâo

141
haja mais desempregados. 0 que, lamentavebmente, estamos assistindo é ao
Governo tentando, pebo menos, dar abguma coisa ao desempregado, mas
aprofundando o desemprego.

Qual proposta o Governo fez ontem? Cobocou duas questOes: primeiro, o
Governo trabaiha na linha de que vai dar urn acréscimo de R$100,00 ao
salario-desemprego, por mês, ao indivIduo que está desempregado ha mais
de urn ano. Born, se uma pessoa passou 12 meses sem conseguir arrumar
emprego, este Pals está vivendo na recessão, não estã crescendo. Se
estivesse crescendo, não haveria tanto desemprego. Portanto, oporno-nos a
esse processo.

A segunda questão que ebe coboca é o fim da unicidade. Isso não tern
probbema nenhum. Sempre defendi que o sindicato tern que se manter corn as
pessoas que querem se filiar a ebe, e as pessoas tern o direito de questionar a
direçao desse sindicato, ja que algumas entram na direcão e acham que já
são donas deles e, então, como diz o jargão que utilizamos como lider
sindical, começam a pebeguear, a usar aquelas capas que são postas nos
cavabos Para que se acostumem a andar e não reclamem rnuito. E a mesma
coisa: abguns dirigentes começarn a utibizar o apareiho, sentam nas suas
cadeiras nos sindicatos e não fazem mais nada em defesa de seus
trababhadores. Isso tern que ser rnudado. Não tenho nada contra.

Mas o Governo nào teve a coragem de enfrentar o sistema "S" - SENA!,
SESI e assim por diante -, que gera muito dinheiro, cobocado nas rnäos dos
empresários, corn a ajuda do Ministério do Trabaiho. Por que so cortar na
area dos trabaihadores e não enfrentar o setor empresarial? Esse é o
problerna. Queremos saber por que dais pesos e duas medidas. Porque as
trabathadores vão ter a retirada, embora eu ache que reabmente teriam que
perder, pois quem tiver forca, tiver organizacão, ira sobreviver, e quern não
tiver vai acabar, as sindicatos pebegos vão rnorrer. E nOs entendernos que se
deve dar a mesmo tratarnento ao sistema ernpresariab. Eles não podem
continuar se utilizando do dinheiro ptiblico Para fazer instituicOes mibionárias,
como temos hoje no caso do sistema "S'. Entendemos que é preciso ter urn
tratamento iguab.

Outra questão que queremos discutir e que a Governo, ao tratar da questão
do desemprego, não quer enfrentar uma questão que é séria: 0 problema dos
juros. 0 Governo fará cortes no orçamento prejudicando a saUde, a
educação, Os investimentos na area de transportes.

Ontern vimos aqul a Deputado Marco Regis fazendo urn pronunciamento
sobre o falecimento da Prefeita de Nova Resende, e estamos vendo as
nossas estradas, corn essas chuvas, ainda mais cheias de buracos, corn
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curvas malfeitas, sern acostamento SO no üftimo final de semana, mais de 20
pessoas perderam suas vdas nas estradas mineiras. For que? Porque não
ha investmentos As estradas estão acabando, e o Governo nada faz. Estão
faltando recursos, mas por que falta recurso? E ai vamos ver que ele val fazer
cortes que correspondem a 8,7 bilhc5es no orcamento para o ano que vern.

0 Deputado Carlos Pirnenta (Em aparte) * - Queria parabenizar V. Exa. pela
coeréncia de seu pronunclamento e pela sua preocupaçao corn Os refiexos e,principalmente as consequêncjas dessas medidas que estão sendo tomadas.
Acredito que esta Casa tern uma posição muito clara e transparente, rnas
gostaria de chamar a atencão tarnbém e pedir o apolo de V. Exa. - já que V.
Exa. e hoje urn Deputado Federal eleito pelo nosso Estado, tao bern
representando o povo mineiro e esta Casa - para nos ajudar a encontrar uma
forma de tratarmos de urn assurito extremamente delicado e importante.
Quanto as rnedidas que deverão ser tomadas, indepedentemente da posicão
da Assembléja Legislativa e do povo mineiro, e dentro do contexto que
estarnos vivendo, devernos nos esforçar para que Minas Gerais não sofra
ainda mais que os outros Estados as conseqüencias desse pacote, dessas
medidas, como, por exemplo, algumas obras que já estão acertadas, que São
fundamentals e estruturantes para o nosso Estado, como a duplicação da
Fernão Dias. E uma rnedida que claramente vai sentir os efeitos desse pacote
do Governo Federal. 0 metrO de Belo Horizonte é uma obra importante, não
pode parar, já tern dinheiro assegurado e está dentro das rnedidas que
poderão sofrer retrocesso. As estradas delegadas no Estado, como vãrias
estradas do Governo Federal delegadas ao Governo Estadual já foram
niciadas e que nâo podem ser interrompidas. Citaria a estrada de Itacarambi

a Manga e várias outras. 0 Projeto Jalba, na sua etapa, é rnuito importante.
Trata-se do celeiro de Minas Gerais e do Pals. 0 REFORSUS são recursos
garantidos pelo Governo Federal para recuperar nossos hospitals e
investimentos na area de saüde püblica do Estado de Minas Gerais.

Tambérn é muito irnportante a Rodovia Pirapora-Unal o Projeto Jequital e a
Hidrelétrica Girapé, que é urn projeto de US$78000000000 que vai mudar
substancialmente a cara do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonh.

Então, gostaria, ao citar essas obras que não podem sofrer paralisaçao, de
chamar a atenção dos partidos e dos Deputados para que possamos tomar
urna providéncia. E urn absurdo que isso aconteça. Não podemos admitir que
isso aconteça sem tomarrnos medidas sérias e Importantes. Caso contrário,
vamos sofrer na came os efeitos desse pacote. 0 Estado da Bahia já está
tornando providêncjas. A Assembléla Legisiativa do Estado da Bahia tornou
posição firrne e, nurna ação conjunta corn os Deputados da bancada federal,
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está tomando providéncias para que a Bahia não seja prejudicada.
Precisamos tarnbém nos precaver e evitar que esse pacote venha prejudicar,
da forma que está prejudicando, o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

0 Deputado Gilmar Machado - Agradeco o aparte do Deputado Carlos
Pirnenta. Quero dizer que é justamente para isso que estamos tentando
charnar a atenção dos Deputados. Estamos querendo sugestöes, pois já
estamos fazendo o esboco do que iremos defender Ia no Congresso, a partir
de fevereiro, quando assumirmos o nosso cargo. Estamos tentando explicar
que essa elevacão da taxa de juros fez corn que a dIvida interna brasileira
crescesse na ordem de R$2.000.000.000,00 por mês, de juros, corn esse
pacote. Esse acréscirno foi feito em agosto e, corn mais quatro meses, ate o
final do ano, vamos ter a nossa divida aumentada em R$8.000.000.000,00, so
de juros. Então, vamos pagar rnais R$8.000.000.000,00. Se reduzIssemos a
taxa do patamar, hoje, de 49% para algo em tomb de 20%, que já é alto,
teriarnos uma reducão de custo de nossa divida da ordem de
R$8.000.000.000,00. Portanto, não haveria necessidade de nenhum corte no
orçarnerito da União. Politica é escolha. 0 Presidente disse que a Oposição
precisa pensar no Pals. NOs estarnos pensando, ele é que não está
pensando, porque está pensando primeiro nos banqueiros, que são
alimentados corn essas altas taxas de juros. Isso quebra a nossa economia, e
somos penalizados, porque nab ha crescimento e, sem crescimento, não ha
geração de emprego. E assirn sucessivamente. Ha também repercussão ra
Previdência, porque, quando as pessoas são dtspensadas, elas pararn de
pagar a Previdéncia. A receita da Previdéncia diminui, mas continuarnos corn
as mesmas pessoas para serem aposentadas. So estamos crescendo o
problema e jogando-o para frente.

0 Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Quero dizer que V. Exa. está
correto em seu raciocinlo. Acho que uma pergunta o Brasil tern que fazer para
o Sr. Fernando Henrique Cardoso: qual é o projeto que ele tern para o Brasil?
Ele passou quatro anos e não rnostrou nada. Corn mais quatro, vérn novas
medidas para tampar buracos e ele também não diz qual é o seu projeto para
o Brasil. Precisamos saber para onde ele quer nos levar. Acho que nenhum
Deputado Federal terá condicão de votar favoravelmente a esse pacote sern
que seja respondida essa pergunta. E por que não varnos responsabilizar o
Presidente por ter deixado o Pals chegar a situação em que chegou? Ele é
responsável. Então, ele que se vire para resolver o problema.

0 Deputado Gilmar Machado - Quero agradecer o aparte do Deputado
Miguel Martini dizendo que estamos justamente querendo dizer qual é c
processo de crescimento para este Pals. Ou voltamos a crescer ou não ha
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o Deputado Gilmar Machado - Náo ternos outro mecanismo para resolver 0problema e enfrentar a crise a nào ser crescer, para gerar emprego e receita,sucessivamente Para mim, esse e o grande problerna sobre o qual vamoscontinuar Insistindo aqui, porque o que temos é exatarnente esta tribuna, paraque p
ossamos expor as flossas id6ias e mobilizar o povo. Acho que é dessaforma que v

amos resolver o problema é desse jeito que, na democracia,enfrentamos e resolvemos Os problemas Muito obrigado, Sr. Presjdente* - Sern revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra o Deputado Marcos Helénio.o Deputado Marcos Helénjo * - Sr. Presidente , Srs. Deputados , püblicopr
esente, membros da imprensa rnais uma vez estamos aqul, ocupando a

tribuna, para reforcar as recentes argumentaço 5 do Deputado GilmarMachado a respeito desses dois assuntos polêrnjcos urn que preve a nossaeconomia em nivel naclonal, fazendo uma análjse superficial da conjuntura;outro, urn projeto realmente polêmico, que precisa ser debatidoAssembléla Legis:atjv sobre 0 tribunal de Contas municipal. 	
na

Cons jderando a exigu
:dad do tempo - apenas 15 minutos -, poderIamos

comecar fazendo uma análjse real desse projeto que vai tramitar na Casa.Temos a Pr
oposta de Emenda a Constituiçao n° 48, que cria o tribunal decontas municipal; agora, paralefarnente vai comecar tambem a tramitar naCasa urn projeto de lei complementar que regulamenta essa proposta deemenda a Constituição Eritão é precjso fazer uma avaliacao sobre 

0 quepropãe esse projeto de lei corn plementar, o que faremos agora.
E necessárjo ser muito conciso e preciso, para não cometer injustiças.COflsjderando o projeto de lei complementar e a proposta de emenda aConst:tuiçao temos de reconhecer que a reguIamentaç0 proposta é muitomeihor do que a Proposta de Emenda a Constituiçao Não ha düvida; é urnaperfeicoamento Aqui, vamos mostrar 0 lado positivo e Os conflitos que, emflosso en

tender, ainda permanecem Vamos fazer, então urn paralelo entre 
0projeto de lei complemenfar e as Inspetorias regionais - projeto que tambémestá tramitando na Assembléja Legislativa, de iniciativa do Tribunal de

Contas, pelo qual seriam criadas 25 inspetorias nas regioes administrativasJuntamente corn Companheiros de diversos partidos, que aqui estão,analisamos esse projeto e verificarnos que, inicialmente seriam criados 50cargos. Não tenho em mãos a denominacao ou a qualificaçao exata, mas meparece que 25 se referem a uma espécie de 
coordenadores e 25 ain

spetores Essas inspetorias terjarn urn custo mensal de R$1700000 Ora,
e preciso colocar claramente o que está sendo discutido na proposicao em
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tela, por meio do projeto de lei complementar, e, depois, verificar sua
viabilidade ou não. 0 que se está propondo seria a criação desse tribunal de
contas municipal, corn sete Conselheiros, sete cargos de recrutamento amplo
e sete cargos de recrutamento limitado - pessoas do próprio tribunal. Isso
equivaleria a urn gasto em em tomb de R$90.000,00 por mês, o que equivale
a pouco mais de R$1.000.000,00 ao final do ano. Não são os
R$40.000.000,00 ou R$45.000.000,00 que foram anunciados, mas
R$1.000.000,00, quantia muito inferior aqueia necessária para a criacão
dessa inspetoria regional.

Agora, como falamos ontem e reafirmamos hoje, é preciso verificar aquele
parecer do jurista Raul Machado Horta, que ainda insiste na invasão de
competência.

Corn esse projeto de lei complementar haveria esse custo se se pudesse,
de fato, utilizar as recursos fisicos e humanos disponIveis no Tribunal de
Contas. Mas al o conflito aparece, porque os pareceres são contrários nesse
sentido. 0 próprio Conseiheiro Sylo Costa disse hoje, corn clareza, que já
existe uma acão direta de inconstitucionalidade declarando que não e
possIvel ocupar o mesmo espaco que é destinado ao Tribunal de Contas.
Evidentemente que isso inviabiliza a criação desse tribunal, que cuidaria das
contas dos municIpios.

Em princIpio perguntariamos 0 seguinte: é preciso fazer modificacOes no
Tribunal de Contas? Sim, porque esse Tribunal é moroso; porque ele nab tern
um processo pedagogico-educativo para instruir as Prefeituras, mas apenas
uma forma de apená-las. Ele avalia as contas nurn perlodo de oito a dez
anos, e isso, as vezes, beneficia as infratores da lei. Ele é muito legalista pois
avalia apenas o mérito contábil, sem se preocupar corn a competéncia e a
correlaçao dos valores. Exemplificando melhor: uma obra que deveria custar,
em valor de mercado, R$100.000,00 mas custou R$1.000.000,00, se a
documentaçao esta toda correta, o parecer dado a ela é favorável. Sabernos
que existem Prefeitos espertos que se cercam de bons contadores,
conseguindo uma documentação habil.

A proposta desse Tribunal é fazer auditorias "in loco". Mas continuo dizendo
que 0 Tribunal continua deficiente em auditores. A forma de indicação dos
Conselheiros também é extremamente questionável, porque se privilegiam
apenas Deputados. Al vern a questão dos critérios, da moralidade. E preciso
realizarmos esse debate aqui, na Casa.

Portanto, 0 projeto de lei complementar al está para ser debatido
paralelamente a proposta de emenda a Constituição. Precisamos verificar de
fato quais as soluçoes e os encarninhamentos para esses problernas de
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146avaliacao de acompanhamento e de fiscalzaçao das Prefejturas Hoje oTribunal tern urn caráter eminentemente politico, porque Os Conseiheiros SãoI ndicados pela Assembléja ou pelo Governador. Se eles se prestassem a urnconcurso pUblico, teriarn independéncia e nâo ficariam arnarrados a faccão A,

a B ou a C. Então, e preciso fazer uma análise do projeto a Iuz da Iegislaçao
da moralidade sermos bastante tra nsparentes, dialogarmos para vermos qualé o encaminhamento que deve ser dado neste momento ern que vivernos

Quanto a análise que 0 Deputado Gilmar Machado fez, precisamos fazeralgumas consideracoes E realrnente discrepante o que o Presidente disse na
campanha e o que vem ocorrendo Ele disse, na campanha, que criaria7.500.000 empregos. Mas já está prevendo urn milhäo de desempregadospara o ano que vern.

Então já começa corn urn deficit de 1 rnilhâo que ira colocar nas ruas.
Agora, adota tambern de maneira surpreendente , a questao do desligamentoprovisório Esse desligamento e uma brecha perigosissima na relação
empregadoempregador, porque permite ao ernpregador prornover 

0desligarnent0 evidenternente através de uma discussâo , de ate cinco meses,pagando urn salárjo Infimo de, talvez, R$130,00, e esse empregado seria,
posteriormente, req ualificao podendo ser reaproveltado ou nâo. Essamargem é extrernamente perigosa.

Corn relacao a questao da unjcjdade sindical e da contribuicao sindical, se
fosse Deputado Federal votaria a favor. Penso que urn sindicato, se quiser
mostrar serviço, nâo precjsa daquela contribuicao compulsórja anual, que,reajrnenfe enche Os cofres dos sindicatos Teria de haver o trabalho efetivono acompanhamento da relacao empregado-empregador, e deveria serextinta a contribuicao compulsOr ia de urn dia de trabaiho por ano. Nessaunicidade, tern de haver liberdade de escolha.

0 Deputado Gilmar Machado tocou em outro assunto: os sistemas 4S, 
Ouseja, SENAI, SENAC, SESC e SESI. Posso dizer, de cadeira, que essasentidades recolhern, através da foiha de pagameno no caso do SESI, 1%, e

do SENA!, 1,5%. Isso, para a folha de pagamento naquele total da
contr:buiçao que vai para o INSS, e uma fortuna incalculével sobre a qual 

0Governo não tern controle e, apenas urn repassador. Sabern para que essacontribuicao está servindo? Para eeger o major nümero de 
Presidentes daFIESP e da FIEMG e para eleger grandes empresarios que controlam essas

entjdades E o Governo está aI, sem tomar nenhuma iniciativa nesse sentido.
Então, é preciso haver uma intervencao Fizenios urna proposta de uma
participacão no mInimo, tripartite ou seja, Governo, empresárjo eempregado no consejho de cada uma dessas entidades . Caso contrário,
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serão entidades estritamente empresariais, que financiam, descaradamente,
campanhas rnilionáriaS. Sabernos e estamoS vendo, em Minas Gerais e São
Paulo, campanhas bilionárias. Basta vermos a "Veja" desta semana, para
tomarmos conhecimento da fortuna que essas entidades possuem.

Por fim, quando dizem que o PT näo quer negociar essas medidas fiscais,
devemos ter em mente o que o Lula disse: que primeiro teremos de saber
corn quem negociar, corn o FMI ou corn FHC. Porque quem está
determinandO as normas é o FMI. 0 que ternos a negociar, se já está tudo
preestabelecido as demissães, o aumento de juros, o aumento das
coritribuicöes dos funcionários piiblicos e outras intervençães de toda a
ordem? Isso tudo está privilegiando aqueles que sempre financiaram
campanhas, que são os banqueiroS, as grandes empreiteiraS, os grandes
grupos econOmicos, Os 'lobbies", etc.

Hoje, larnentavelmente, ser eleito pelo trabaiho prestado e pela
competência e uma raridade. Estarnos elegendo candidatos dentro das
corporaçöes. E a Poilcia Militar, é urna Igreja que apôia determinadoS
representantes, são setores que apOiarn os seus candidatos
independentemente da sua atuação como parlamentar. Seja atuante ou nâo,
terá a sua eleição garantida, porque já existem, corn muita seguranca, as
bancadas definidas.

Não e urna bancada independente que ira avaliar 0 projeto, mas sim urna
bancada corporativista, que ira avaliar projetos de interesse da sua classe,
igreja, PM, etc., corn raras exceçães. As pessoas que foram eleitas são
consideradas dentro de uma entidade e, as vezes, aqueles que pouco
trabatham, pouco frequentarn a Casa ou participarn de cornissães ou da
tribuna tern sua reeteição garantida, devido a essa coorpOracãO.

Concluindo, Sr. Presiderite, precisamoS mudar esses fatores, pots
necessitarnos de Deputados que real mente conhecam a legislacão, fiscalizem
as açöes corn independëncia, sern se coadunarem corn os "lobbies" que se
fazem na Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou

ocupando este espaco para fazer apenas duas colocacöes. Considero, e já
del as rninhas razöes nesta tribuna, que esta Casa deve se deter na
discussão que se coloca a respeito de buscar uma rnaior eficlOncia
fiscalizadora no Estado de Minas Gerais. Este é o mornento apropriado.
Podemos estar a favor ou contra, rnas deveriamos discutir o mérito: fiscalizar
corn mais eficiència o setor pUblico de Minas Gerais, quer seja o Estado, quer
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seja o Municipio. Trago, mais uma vez, esta reflexão. Nào basta apenas dizer
se somos a favor ou contra. E preciso discutir sobre bases reals, objetivas e
concretas. Nâo podemos tornar como verdadejras determinadas afirmacaes
que sabemos ser falsas, mesmo estando elas na midia. 0 volume de
recursos divulgado nâo e, na realidade, como foi colocado. Portanto, estou
aqui para dizer isso: esta Casa deve se deter na discussão. Se aprovaremos
agora ou depois, não é o mérito. Não devemos dizer apenas que é urn trem
da alegria" e, por isso, deixar de discutir o assunto, colocando-nos contra.
Assim, vamos perder uma grande oportunidade de aprimorar o sistema de
fiscalização do Estado, que é quase que totalmente ineficiente.

A segunda questão relaciona-se ao pacote que o Sr. Fernando Henrique
está oferecendo a Naçao. Acredito, também, que a classe politica, como urn
todo, deve se posicionar. Sabemos que 0 Pals está em uma situaçâo dificil.
For que? Porque esse Governo, que foi reeleito, foi incapaz de apresentar
soluçao para urn problema que existia ha muito tempo. 0 Sr. Fernando
Henrique Cardoso sabia que, se fizesse as reformas que o Pals tanto
desejava e reclamava: a politico-partidária a tributário-fiscal a administrativa
e a previdenciária, ha quatro anos, tudo seria diferente.

No entanto, ele sabia que se fizesse as reformas como deveriam ser feitas
não seria reeleito. Entâo, priorizou urn projeto pessoal, particular, em
detrimento do nosso Pals, do povo brasileiro. Agora, apresenta tais medidas
dizendo que náo existe outra saida. Volto a dizer que qualquer análise nesse
sentido ira constatar que a afirmaçao é verdadeira, pois o Brasil tern urn
deficit muito grande. Mas ele se esquece de dizer que o deficit não era desse
tamanho, era infinitamente menor. Se as medidas tivessem sido tomadas ha
quatro anos não terlamos o rombo que temos hoje.

Portanto, a classe politica tern de se posicionar. Em Brasilia, estäo
confeccionando urn plástico - que desejo colocar no meu carro - corn os
seguintes dizeres: "Não olhe para mim, não votei nele." A sociedade brasileira
sabia em quem estava votando. Então, também you colocar no meu carro
esse adesivo e dizer: "Não olhe para mim, não votei nele." Creio que as
pessoas que votaram nelejá sabiam que essas medidas viriam.

Temos problemas corn o câmbio, que está supervalorizado; temos
problemas corn Os juros, excessivamente altos; temos problemas na balanca
comercial. Uma coisa é conseqüência da outra. Se tivéssemos reduzido 0
deficit interno, nâo precisarlamos elevar as taxas de juros, poderiamos ter
desvalorizado o câmbio e, assim, a situacao certamente seria melhor.
Estávamos corn uma divida interna de 63 bilhães, fomos para 330 bilhães. As
nossas importaçaes são muito maiores, perdemos 5 bilhoes corn o turismo

iriternacioflal.
Então, deixaram que todos esses fatos acontecessem. Se ele tivesse

mudadO 0 câmbio e Os juros ha muito tempo, após fazer as reformas, hoje
näo estarIamos nessa situação. No entanto, mexer no câmbio e nos juros,
naquele momento, implicava desgaste politico, e ele sO pensava na sua
reeleicão. Agora, a classe politica, os Governadores, Os Prefeitos, os
Deputados tern de cobrar uma saIda, pois näo podemos aceitar mats
sacrificios dos Estados e dos municipios. Ora, quando ele promoveu a
estabilizacão sabia que os Estados e municIpios ficariam em dificuldades. Fot
criado o FEE para o Governo Federal, ele criou uma defesa para o Governo
Federal, deixando os Estados e municipios sem defesa nenhuma. Além disso,
não foram feitas as reformas previdenciária e administrativa, permitindo,
assim, que as Estados e municIpios se ajustassem. Não é possivel que a
sociedade brasileira não cobre desse homem. Não é possivel que Os

parlamentares federals votern essas reformas, sem questioná-las. E muito
simples criar urn problema e depois dizer: agora, resolvarn vocês. Venharn
fazer sacrificio. Ora, não e possIvel urn pals que deveria crescer 6 ou 7% ao
ano cair em recessão, corn urn crescirnento de 1%, talvez nern mesmo
chegue a 1%. Como ficarn os jovens que estão ingressando no mercado de
trabalho? Não ha vaga. Al, vern outra medida Otirna para resolver o problema
do desemprego, que e a criação do salario-desempregO. Isso significa dizer
que a desemprego continuará; apenas estão tentando urn paliativo.

Então, e preciso que esse questionamento seja feito. Ternos de discutir,
temos de mobilizar a sociedade, temos de dizer que a responsável por esse
problerna chama-se Fernando Henrique Cardoso. E não votei nele.

0 Deputado Alvaro AntOnio (Em aparte)* - Deputado Miguel Martini, não sei
qual é a posicào de V. Exa. sobre a possibilidade da reeleição do Presidente
da RepOblica, de Governadores de Estado e de Prefeitos, rnas, pela maneira
corno V. Exa. coloca o problerna, isso já é o resultado de urn pals
despreparado para a reeleição. Que acontecimentos foram esses que V. Exa.
está coloca da tribuna, conseqüencia de uma nOo-tomada de decisOes corn
relaçao ao Pals, corn medo de urn resultado não popular, visando a
reeleição? Sem düvida, isso traz problemas para a Nação, para o Estado e
para o municIpia. Vemos que a atual Presidente da RepOblica é urn homern
que não tinha nenhuma experiência administrativa; como se diz na gina,
nunca administrou urn galinheiro corn quatro galinhas e urn gab. Nâo tinha
nenhuma intimidade corn qualquer tipo de administracãa, aprendeu na
Presidéncia da RepOblica o pouco que aprendeu e desaprendeu rapidarnente
tambérn o exercicio dernocrático de tornar as decisOes na hora centa. E uma
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momerito em primejr-o lugar, por ter sido escondicja a real situação do Pals.
Sabiamos que a situação era dificil, mas não da sua intensidade que no era
revelada justamente por esses motivos, corn medo da reeleico. Isso provoca
ate, Srs. Deputados a dificuldade de aparecerem novas liderancas no Pals,
nos Estados e nos municiptos pots quase todos os candidatos tern medo de
enfrentar uma eleição. E dificil aparecer uma pessoa como Lula, que tenha
coragem de se expor para disputar o voto corn uma pessoa que está no
poder, porque o poder da midia e muito grande, é de graça, a toda hora e a
todo momento aparece para o ptblico e as vezes sO corn as coisas boas,
porque para as coisas ruins não toma as providéncias e não deixa acontecer.
Era esse o meu aparte.

0 Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Deputado Alvaro AntOnio. A
pergunta que you repetir aqui, que fiz quando o Deputado Gilmar Machado se
prOnunciou e essa que o Pals precisa fazer: qual é o projeto de Governo,
para o Brasil, do Sr. Fernando Henrique Cardoso? Ele passou quatro anos e
näo apresentou nada. Agora, foi reeleito repito que não votei nele, não olhem
para mim - e ainda não tern nenhurn projeto, está "tapando buracos". E sO
isso que está fazendo. E mais sacrificios para os municipios, para OsEstados, para aposentados e tra balhadores Mas qual é o projeto? E sacrifIcio
para qué? Se alguem diz que voce será sacrificado durante dois meses, mas
que nos outros dez meses terá urn beneflcio, a pessoa está se sacrificando e
sabendo para qué. Naquele pacote 51, que nos obrigou ao sacrificio no
Estado de Minas Gerais, esperava-se que viria urna solução, aiguma coisa
para melhorar, e agora vem de novo outro pacote. Quando virá o prOximo?
Para onde vamos carnjnhar ? Qual e o projeto de desenvolvimento que ternos
para flosso Pals? Qual e o projeto que ternos para resolver? Ele está na
contramào a sociedade corno urn todo está carninhando para o princIpio de
subsidialidade ou seja, descentralizacao Ele está concentrando Não
satisfeito corn os 20% do FEF, agora quer mais 20% para concentrar mais
poder no Goverpo Federal. Urna parte rnaior dos impostos municipais e
estaduais agora val para o Governo Federal. Será que ele é o Unico ilurninado
deste Pals? E so ele que sabe das coisas? Temos que fazer essequestionamento, e não podemos aceitar, porque os reflexos das medidas que
estão sendo tornadas no Congresso Nacional sentiremos aqui, em Minas
Gerais, na Prefeitura de Belo Horizonte, em cada prefeitura, pois trata-se da
reducào de recursos pOblicos. Ate quando, para que, qual é a projeto, qual éa proposta ? Não temos a resposta. Gostaria de externar essa questâo. Creio
que cada parlamentar que tern cantata corn seus Deputados Federals e os
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Deputados que vào para o Congresso Nacional devem ser alertados e
assurnir a cornpromisSO de dizer "náo" a tudo isso. Queremos urn projeto.
Qua] é o projeto? Que leve 10, 15 ou 20 anos, mas que exista urn projeto corn
etapas definidas a serem atingidas, não apenas pacotes e mats pacotes. Ate
quando? Quando matar a populacOo brasileira? Al náo tern mais salda.
Veremos agora os reflexos: maior desernprego, significando rnais
inseguranca, violéncia, desestruturaco familiar e social. Gostaria de deixar
para as senhores essa reflexão.

* - Sem revisäo do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores que ocuparn as galerias, telespectadoreS do canal 11, antes de
expor a assunto que me traz a esta tribuna, quero dizer da minha alegria
porque vejo que a Oposição está aumentando nesta Casa. Não é possivel
regime democrático sem oposiçäo, sern a contraditOria. Ficamos aqui durante
quase quatro anos praticamente sozinhos, a Partido dos Trabalhadores
dando murro em ponta de faca, sem que outras vazes se levantassem.
Pouquissirnas foram as vezes que vozes se levantaram para criticar a
Governo. E corn alegria que escuto a pronunciamento do Deputado Miguel
Martini, e espero que pronunciamentos de outros Deputados sejam feitas
desta tribuna rnostrando que é importante a espirito critico, é importante a
critica para que avancemos no regime demacrática.

Mas a que me traz a esta tribuna é a necessidade de cornentar a carte nos
gastas em relaçao a reforrna agrária, feito pelo Sr. Presidente da Repiblica.
Ontem, vimas pela televisao que em várias cidades trabalhadores rurais que
vivem em assentamentos, em acampamentas, dirigiram-se as sedes
regionais do INCRA para rnastrar a seu desagrado pelo carte que houve no
PRON ERA - Programa Nacional de EducaçOa pela Reforma Agraria. Aqui, em
Belo Horizonte, varios trabaihadores se dirigiram a sede do INCRA. La,
felizmente, houve born senso, entendimento. 0 Superintendente do INCRA,
Dr. João Batista Resende, nurn ato de muita democracia, de verdadeira
compreensao e solidariedade, ao invés de fechar Os partOes do INCRA, corno
aconteceu em outros lugares, abriu as portas daquela casa e acolheu as
pessoas que estavam fazendo sua manifestação e reivindicaçâa. Aqueles
trabaihadores rurais, no INCRA, deram verdadeira aula de democracia, de
civisma, na discussOo dos seus problemas, lamentando mais urn carte em
relaçOo ao Movimento de Reforma Agrária. Na semana passada, a Comissàa
de Agropecuária desta Casa aprovou urn requerirnenta de nossa autoria, em
que convidarnas a Superintendente do INCRA, Dr. Joäo Batista Resende, urn
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representante da FETAEMG e urn representante dos trabaihadores rurais
para discutirmos Os gastos fettos na area da agricultura, especificamente no
setor da reforma agrária.

Cento e noventa e quatro milhöes. Isso inviabiliza quaiquer proposta de
reforma agrária no momento atual. Set que a ordem, de Node a Sul, de Leste
a Oeste do Pals, é contenção de despesas, é cortar gordura, acabar corn os
gastos, mas temos de ver onde existe gordura e onde existe gasto superfluo.
F quais são Os primeiros atingidos? Educação, saüde e agricultura,
exatamente aqueles que não poderiam sofrer corn a recessão, corn mais
desemprego ou corn problemas sociais tao graves como a educaçao e a
saüde. Hoje, pela manhä, estivemos participando da Comissão, quando
ouvimos depoimentos excelentes de trabalhadores rurais que mostravam que
todo trabaiho ja começado vai se tornar inviável daqui Para a frente. Foi dito
que o trabalho de vistoria não pode continuar. E sabemos que Para haver
desapropriaçao rural é preciso que prirneiramente seja feito o trabaiho de
vistoria. Não ha verbas Para isso. Não ha verbas Para as obras de infra-
estrutura, abertura de poços artesianos, eletrificaçao, criação de postos de
saüde, de escolas nos assentamentos, não ha verba Para que se façam a
medição e a demarcaçao dos lotes que precisam ser distribuldos, então,
praticamente, o trabaiho de assentamento está paralisado. E constatarnos
que a crise que este Pals atravessa poderia ser muito menor, estaria
minimizada se, neste Pals, ja tivesse sido realizada a tao falada e propagada
reforma agrária. Cada Presidente que assume este Pals garante corn todas
as letras que a reforma agrária e prioridade no seu Governo, mas isso flaG
acontece, não aconteceu jamais. Os palses do Primeiro Mundo já fizerama
sua reforma agrár:a ha muito tempo, e essas crises que nos atingem nao
chegam Ia. Vemos, corn tristeza, urn pals do tamanho de urn continente
quase, que importa grãos, que importa alimentaçao de fora, urn pals que tern
todos os tipos de terra e de clima, que se adapta a rnuitas e diversaS
plantacoes importa milho, feijão, arroz, trigo, cebola, água de coco. Isso Para
nOs é vergonhoso, importar água de coco de outros paises! Estamos levando
emprego Para outros paises e acabando corn ele em nossa terra. SabemOS
que a agricultura e o setor da economia que emprega ou pode empregar 0
major ntmero de pessoas por urn preço mais barato. Mesrno que seja na
agricultura mecanizada, que, infelizmente, não temos ainda, mas mesmo
essa agricultura ainda muito primária da enxada e da foice, sem nenhuma
tecnologia, ainda conseguiria segurar o trabalhador na terra, prOdtJZIr
alimentos ao menos Para subsisténcia da farnilia. Nada disso tern acontecido
em nosso Pals.
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Acho que seria born cada urn de nos pensar coma seria viver a

responsabilidade e a incumbência de alimentar uma familia, sabendo que não
se tern urn tostão Para comprar absolutamente nada. Coma é a drama de urn
pal de familia desempregado, trabaihador rural que não trabaiha na roça
porque de 16 foi expulso, que vive perambulando pelas ruas de uma grande
cidade, corn trés ou quatro flihos Para alimentar, vitirna de violéncia, de
injustiça social, vitima do modelo econOrnico excludente em que estarnos
merguihados?

Sr. Presidente. Srs. Deputados, é corn tristeza que estamos vendo este
Pals rico, de terras férteis, de clirnas variadissimos, afundar cada vez mais,
eliminando seus fllhos pela violência, pela desgraça e pela fome. Para a
Governo atual, Para esses ültirnos governantes sobretudo, a modelo que
deveria ser implantado entre nOs e a que procura as dificuldades do Primeiro
Mundo e exclui tudo aquilo que é born e agradável Para a seu povo. SO
copiarnos aquilo que não nos serve e não nos interessa. As coisas boas,
coma assisténcia social, arnparo a crianca e a veihice e educaçáo são
exciuldas. Tomara que a nasso Pals busque, a quanto antes, urn rumo
diferente.

Fica aqui a nossa esperança nos Deputados Federals, que estào em
Brasilia discutindo e debatendo esse pacote, esse tormento que pesa sobre
todos nôs.

* - Sem revisão da oradora.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscriçoes

O Sr. Presidente (Deputada Ivo José) - Esgotado a prazo destinado a ia

Parte, a Presidêncja passa 6 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do
Dia, campreendendo as camunicaçöes da Presidência e a apreciacão de
pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçöes Para a Grande
Expediente da prOxirna reunião ordinaria.

Leitura de ComunicacOes
- A seguir, a Sr. Presidente d6 ciéncia ao Plenario da comunicacão

apresentada nesta reuniäo pela Comissão de Direitos Humanos, relativa a
aprovacao, na 25a Reunião Ordinária, dos Requerimentos 2.693 a
2.697/98 (Ciente. Publique-se.)

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

trabaihos par 3 minutos, porque estamas tentando urn entendimento corn
relacaa 6 sessào da noite.
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o Sr. Presidente - E regimental Estâo suspensos os trabaihos por 3minutos.
(- Suspende-se a reunião.)

Reabertura da Reunio
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabaihos

Votaçâo de Requerimeno
O Sr. Presidente - Requerimeno do Deputado Geraido Nascirnento em que

solicita seja o Secretário do Planejarnento Convocado a comparecer a esta
Casa para prestar informacoes sobre a necessidade, a viabilidade financeira
e a oportunidade da criaçao do Conseiho Estadual de Contas do Municipio.
Em votacâo, o requerImeno Os Deputados que o aprovam permanecam
como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerg meno do Deputado Raul Lima Neto, em que solicita seja 0
Presjdente do Tribunal de Contas do Estado Convocado a comparecer a esta
Casa para prestar esciarecimentos sobre a Proposta de Emenda aConstituicao n° 48/97. Em votaçâo, o requerimento Os Deputados que 0aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questc5es de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, gostaria que fosse lido todo 0requerjrneno embora já tenha sido votado, porque V. Exa. leu uma parte

apenas. No meu requerirnento foram inciuIdas quatro perguntas.
O Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao ilustre Deputado Raul Lima

Neto que as quatro questoes constam do requerimO; com a presença do
Presjdente do Tribunal de Contas nesta Assembleia elas serão apresentadas.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, para efeito de gravaçao e de
transcricao no "Minas Gerais", gostaria que essas perguntas fossem
registradas nos anais desta Casa.

O Deputado José Militão - Sr. Presidente isso já é matérja vencida.
O Deputado Raul Lima Neto - Já é matéria vencida, mas gostaria que V.

Exa. fizesse esse favor, para que as perguntas ficassern registradas nos
anais da Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência entende que é matéria vencida, mas nada
impede que a leitura seja feita. Corn a palavra, o Sr. Secretárjo para proceder
a leitura das perguntas.

O Sr. Secretárjo (Deputado Dilzon Melo) - Os itens solicitacios pelo
Deputado Raul Lima Neto sâo Os seguintes: "1 - 0 Tribunal de Contas
realmente necessita de incremento de pessoal e de Juizes7 Esse incremento
realmente atenderá a dernancia dos municipios do Estado ou amenizará 
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sofrirnento corn a demora da justica desse Tribunal? 2 - Qual o motivo do
longo atraso do julgamento de muitos pleitos pelo Tribunal de Contas? 3 -
Qual o parecer critico do Tribunal de Contas sobre o conjunto da matéria que
tramita na Assembléia? 4 - E fato o rumor de que politicos influentes de
carreira podem influenciar no andamento de algumas causas?"

Questöes de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar,

depois da votaçào do requerimento, vários Deputados se ausentaram do
Plenário, e não temos mais "quorum" para a continuaçáo dos trabalhos. For
esse motivo, solicito o encerramento, de piano, da reuniáo.

O Deputado Ajalmar Silva - Sr. Presidente, solicito que seja feita a
recomposicão de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 28 Deputados. Não ha

"quorum" para a votação, mas o ha para o prosseguimento dos trabaihos.
2a Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ia Fase, a Presidéncia
passa 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão da matéria constante na
pauta.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 36/98, do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que altera a composição do Coiar
Metropolitano da Regiäo Metropolitana de Belo Horizonte. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos
Municipais opina por sua aprovacão. Corn a palavra, para discutir a matéria, o
Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho a
honra e o peso da responsabilidade de defender urn projeto de urn
cornpanheiro e amigo, ambientalista por opçâo e pov convicção, pois sabe
que o ambiente em que vivemos, que o planeta Terra e que, especialmente, o
ponto geográflco peio qual somos responsáveis diante de Deus e dos homens
- o nosso Estado, o nosso Pals - tern condição de, corn o homem em perfeita
harmonia corn toda a natureza e toda a criacäo, ser feliz.

Sabe também o nobre companheiro, Deputado Ronaldo Vasconcelios, que
o ataque aos nossos rios e aos nossos cerrados e o desmatamento
descontrolado foram impulsionados pela ganâncla dos donos de siderrgicas
e dos comerciantes intermediários do carvào, que quase tornaram deserta
toda a região do Norte de Minas e de todo o Estado de Minas Gerais, numa
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80, houve desmatamento tao intenso como nunca ocorreu na história da
humanjdade em nosso Estado, que foi a corrida do carvâa. 0 cerrado, que
produzia para a povo do cerrado e Para nós uma série de frutos medicinais
sabarosIssjmos coma a caju, a cajul, a cagaita, a mangaba, a araticum, a
cabeça de frade, cuja doce é dos mais saborosos do mundo, deixau de dar ao
homem a abundância dos seus frutos de época e, também, em resposta a
natureza, fez dirninujr muita a volume de água de rias importantes, como o
Pandeiros a Cochá, a Paracatu, a Carinhanha a Urucuia.

Defendo a projeto de um companhejro que é veemente nas suas
afirmacoes contrárjo a esse desrespeito que ha pela natureza, especialmente
demonstrado pelos empresárjos deste Pals, que não tern a menor
sensibilidade haja vista que grandes companhias do Pals, como a
Votorantim, a nossa mineira COPASA e tantas outras são responséveis pela
degradacao dos nossos rios e pela mortandade de peixes em época de
piracema, que ultrapassou a dezenas de milhares de taneladas de peixes,
que boiaram no São Francisco e no rio das Velhas. 0 companheiro Ronaldo
Vasconcellas e também totalmene contréria a essa falta de sensibilidade,
especialmente dos nossos Politicos, que, tantas vezes, tenda oportunidade de
agir para o bem-estar da Terra, ao contrário, são hipócritas, parque falam
uma coisa mas fazern outra, coma, por exemplo, propãem projetos
ambientalistas mas não as executam e so atendem aos interesses daqueles
que devastam a meio ambiente.

Nosso campariheiro Ronalcjo Vasconcellos e também conhecido coma urn
defensor da fauna, sabenda que a vida de toda criatura que pulula no campo
é essencial para a equilibria do próprio ambiente.

Certa feita, vi na CBN, o relatOria de urn ambientajista a respeito do
equilibria da natureza. Em certa região da India, havia uma planicie que era
habitada par uma quantidade imensa de alces de determinada espécie.
Tratava-se de urn veado, urn antilope de grande porte, que comia uma
espécie de lIria negro que so dava naquela regiãa. A sua came se tornoU a
mais cabicada pelas saboreadores de carnes de caça, parque, segundo
especialistas ela excedia ao sabor da came de paca, que muitos conhecem e
que já é vendida em São Paulo, porque a paca pode ser criada em cativeiro.
Havia também naquela região urna especie de puma que comia aquele
antIlope. Geralmente 10% a 20% do rebanha daquele antilope selvagem era
devorada por esses pumas, também encontrados nessa região.

0 Governa daquela região da India, querendo ajudar as sabareadores da
car, incentivou a rnatança dos pumas. No incentivo, aproveitou ate Para
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divulgar na Europa uma espécie de safari, a firn de elirninar aqueles pumas
que dizimavarn a rebanha de antilopeS especiaiS que habitavam a planicie. A
caça ao puma predador foi de tal maneira incentivada pelas autoridadeS
daquela regiãa, que, em pouca tempo, consegUiram extinguir totalmente
aquela espécie de puma. Mas, em menos de 15 anas, nãa havia também na
planIcie urn so antllope, parque a sobrevivênCla deles dependia da
sobreviVéncia dos pumas. Não havendo pumas, eles proliferaram demais e
passaram a corner ate as raizes das fibres que eram seu ahmento. De
repente, já não havia comida suficiente Para eles.

E uma honra e urn peso Para rnim defender a projeta de urn companheiro
ambientalista, que sabe que Deus fez todas as coisas para a deleite do
homem, inclusive as animals. Mas perdernos a controle e desrespeitamos urn
dos principals mandarnentos de Deus, sem punicãa imediata do Verba, mas
urn mandarnento eterna, "logos" de Deus, que disse ao hornem: "Crescei,
mutiplicai e governai a terra".

E estarnos fazenda a contrária, ao invés de colaborarmos para que a terra
produza abundantemente, Para a deleite do homem, estamos destruindo,
porque, se tivéssemos urn controle do nosso meia ambiente, teriarnos
abundância de animais. Em paises do Primeira Munda, existe ate épaca de
caça. A pesca, par exemplo, é urna das rnais ricas fontes de divisas para
qualquer regiãa. E temos as principals ribs, as mais lindos peixes, coma as da
bacia do São Francisco e do Jequitinhonha. Quern já ouviu lendas de
pescadores ou de pescarias, ou histOrias, cantos e relatas de grandes
pescarias no Jequitinhonha, haje, totairnente assoreado, totalmente
desrespeitado? A cidade joga esgatas dentro dele. A Andrade Gutierrez, corn
sua máquina de extraçâa de diarnanteS...

Aquela Cornpanhia Rio Nova tern suas rnáquinas e dragas afundadas no
leito do rio, desrespeitanda a Constituicão, que diz que leito de rio é intocável.
E passa aquela rnáquina arrancanda tudo. Os nossoS rios estãa sendo
destruldos, e nãa ha controle. E uma honra defender urn projeto do
Companheira Ronalda VasconcelloS. CornpanheirO coma a companheirO
Durval Angelo, a quem peço urn pouco mais de paciência, pals terá a tempo
disponIvel de 60 rninutos. Quern não quiser ouvir não ouca. Depois, V. Exa.
tera todo o tempo para pedir, ate mesmo, a recornpOSicãO de "quorum" OU a

encerrarnento da reunião, pals existern alguns Deputados atentas. Se V. Exa.
quiser colaborar corn a discurso, porque, neste processo de obstrucãO,
quanta mais tempo urn Deputado usar, mais tempo de obstrucãO obterá. Se
Concedêssemos nasso tempo para urna recomposicãa de "quOrurn",
estariamos, evidentemente, diminuindo a tempo da nossa fala e da abstrucão.
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O fim no nosso propOsito de obstruçâo inteligente, pediria aos companheiros
especialmente aos que comigo fazem obstruçao, que nâo pedissem uma
recontagem ou urna interrupcâo da fala, pois isso beneficia Os autores doprojeto.

E uma honra defender o projeto de urn cornpanheiro ambientalista Ronaldo
Vasconcellos diz, no seu projeto, o seguinte:

- Lê o Projeto de Lei Complernentar n o 36/98, que fol publicado na edição de20/6/98.
* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Deputado Raul Lima Neto, V. Exa. aquiesce a questao de

ordem do Deputado Gilmar Machado?
o Deputado Raul Lima Neto - De acordo, Sr. Presidente.

Questâo de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Gostaria de solicitar ao Deputado Raul Lima

Neto que interrompesse o seu discurso, preservanclo o tempo restante para a
prOxima reuniao, de acordo corn o que estabelece o Regimento Interno, para
que possamos encerrar, de piano, esta reuniâo.

Solicitamos o encerramento da reuniáo por faita de "quorum", Sr.
Presidente.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidêncja verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum", e encerra a reuniâo, convocando os Deputados para as
extraordinárjas de logo mais, as 20 horas, e de amanha, dia 5, as 9 horas,
nos terrnos dos editais de convocacão, e para a ordinária de amanhâ, 6s 14
horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada e a
publicada na ediçao anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA iota REUNIAO ESPECIAL, EM 27/10/98
Presidéncia do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimeno - Abertura - Ata - Composiçao da Mesa -
Destinacao da reuniäo - Execuçao do Hino Nacional - Palavras do Deputado
Gil Pereira - Palavras do Comandante José Afonso Assumpção - Entrega de
placa - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Rarnaiho - Geraldo Rezende - lvo José - Maria

Olivia - Agostinho Patrüs - Alvaro Antonio - Am brOsio Pinto - Anderson AdautO
- AntOnio Jiilio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
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Rodrigues - Djalma Diniz - Errnano Batista - Gil Pereira - José Henrique -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Miguel Martini - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Ronaldo Vasconcelios -
SebastiãO Costa - SebastiàO Helvécio - Sebastiâo Navarro Vieira - Tarcisio
Henriques - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl5min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteçäo de Deus e em norne do povo mineiro,
iniciamoS os nossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2°-Secret6riO, para
proceder a leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado AmbrOsia Pinto, 21-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Composicão da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tornar assento a mesa as
Exmos. Srs. Landulfo Dornas Filho, Secretário da lndistria, Comércio e
Turismo, representando o Governador do Estado; Comandante José Afonso
Assumpçao, Presidente da LIder Taxi Aéreo; Juiz Jair Cançado Coutinho,
Presidente do Tribunal de Justica Militar; Santiago Ballesteros Filho,
representante da FIEMG; Onofre da Conceicäo Junqueira, representante da
Associaçao Cornercial de Minas, e o Deputado Gil Pereira, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinaçào da Reuniäo
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Cornandante

José Afonso Assumpcão, Presidente da LIder Taxi Aéreo, pelo transcurso dos
40 anos de atividades da ernpresa.

Execucão do Hino Nacional
o Sr. Presidente - A Presidência convida Os presentes a ouvir a execucãO

do Hino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado Gil Pereira
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Gil Pereira, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.
o Deputado Gil Pereira - Exmos. Srs. Deputado Cleuber Carneiro,

Presidente em exercIcia da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; Landulfo Dornas Filho, Secretário de Estado da lndüstria, Cornércio e
Turismo representando o Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo A.zeredo
Comandante José Afonso AssurnpcãO, Presidente da LIder Taxi Aéreo; Juiz
Jair Cançado Coutinho, Presidente do Tribunal de Justiça Militar; Santiago
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160Balleste,-os Filho, representante da FIEMG; e Onofre da Conceicao Junqueira,representante da Associaçâo Cornercial de Minas Gerais.
Sr. Presjcjente Srs. Deputados senhoras e senhores, a Lider Taxi Aéreo,

além da presteza corn que atende os rnilhares de clientes pelo Brasil afora e
mesmo no exterior, tern primado pela exceléncia de seus serviços, o que
justifica plenamente os seus 40 anos de existéncia e combina bern corn o
nome que ostenta: "taksis", do grego, que significa rapidez, velocidade

I ndubitavelmente o Grupo não é lider por acaso: a sua hegemonja no
mercado aéreo brasile,ro se deve, por certo, ao trabalho sério e pertinaz,
m ineiramente arquitetacjo, que veio para ficar.

Ao contrárjo de tantas empresas que visam apenas ao lucro imediato e
acabam pOr isso mesmo, desmanteladas a LIder, embora opere nas alturas,
tern as pes bern fincados na terra. Corn certeza, tendo 0 céu coma limite,
haverá de ir muito rnas longe na busca de novas e belos harizontes, pois, a
sua frente, existe urn imenso espaço aberto a ser conquistado.

Havendo inicado sua trajetOrja vitoriasa corn urn velho Cessna 170 A, por
iniciativa do Comandante José Afonso Assumpçao, nos idos de 1958, quando
a Brasil se transformara num canteiro de obras pelo gênio empreendedor do
grande Presjdente Juscelino Kubitschek, a Lider, ao longo desses 40 anos,
prosperou e agigantou-se.

Oriundo de tradicional familia de Born Despacho, mas nascido em Belo
Horizonte, a Comandante Assunipcao fundou a sua empresa num momento
em que o surto desenvolvimentista da era JK pedia velocidade. Corn efeito,
em pouco tempo, já existiam rotas regulares entre a Capital e ipatinga, para
atender as Investjdares japoneses nas fábricas da ACESITA e da USIMINAS.

Corn a demanda cada vez maior, de serviço de taxi aéreo e o consequente
aumento de aeronaves de usa privatjva a LIder construju, no Aeroporto da
Pampuiha urn hangar para atender as necessjdades de sua frota, que nao
parava de crescer.

Foi dal que surgiu urn outro braço do canglomerado: a prestação de
serviços de manutencao e hangaragern a aeronaves de terceiros,
considerada a melhor da America Latina, dada a excelênca qualitativa do
trabalho prestado.

Para se ter uma idéia de coma a Lider acreditava nas suas iniciativas e no
futuro deste Pals, basta lembrar que, so nos Ciltimos anos, mais de
US$30.000.000,00 foram investidos principalmente em hangares,
equipamentos de teste de ültima geração e treinamento de pessoal.

Extrapolando a projeto inicial e as frontejras de Minas, o Grupo Ljder,
sempre em busca do melhor para seus clientes, vem procuranda aprimarar OS
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seus serVicoS e ampliar, cada vez mais, a sua area de atuação.
Corn a edificio-sede plantado na Capital mineira, de onde comanda a

expansãa de seus negóciOs, a empresa, atualmente, tern bases no Rio de
Janeiro, em Brasilia, Manaus, Belém do Pará e, sobretuda, em São Paulo,
que, corn Os anos, vem-Se tornando a principal centro das atividades da
"holding". Num bandeirantiSmo as avessas, agora é Minas que conquista a
terra de Fernão Dias...

Para orgulho do povo mineiro, o Grupo LIder, na sua esfera de competência
- a aviação em geral e executiva -' caminha, a passos largos, para equiparar-
se as malores congênereS dos Estados Unidos da America, pals que é, coma
se sabe, urn gigante nessa area.

Dotada de urna bern aparelhada e rnoderna frota de aeronaves, equipada
corn as mais avancados e sofisticadas recursos da tecnologia disponivel, a
Lider atua em fretamento de aviães e helicOpteroS executivas, missöes
especiais, serviços de ambulância aérea, corn verdadeiras UTIs a bordo,
treinamento e seguranca de voo, além de representacãa de vendas.

Na area de seguranca de vôa, par exemplo, a que constitui sinai de seu
prestigia internacional e da qualidade do trabalho prestada, a Grupo mineiro
representa a Flight Safety americana, empresa respansávei pela insper,5o
dos aviôes que transpartam as Presidentes do Brasil e dos Estadas Unidas.

Estruturada, desde as prirnordias, para conviver corn situacöes adversas, a
LIder vern superanda todas as obstáculas, ao longo desse quase meio século
de existéncia.

Assim e que, no cenária dificil dos anos 90, a empresa soube adaptar-se a
nova ardem econôrnica imposta pela real e implantou urn programa de
gerenciamento pela qualidade total, reavaliando aspectos cruciais de seus
negócios.

Liderada pela DiretorSuperifltefldente da "holding", Eduardo de Pereira
Vaz, essa verdadeira revolucãa interna levau a Grupa a atuar coma provedor
de soluçoes integradas de transparte aérea, a que fez crescer a faturamento
da empresa a uma taxa de 20% ao ano. Em tempo de vacas magras, coma
nos nossos dias, esse é urn resultado dos mais auspiciosos.

Sempre atenta ao "front" tecnológico, em futuro prôximo, a Lider estará
trabaihando, ja no ano 2001, coma operadora e revendedora dos primeiros e
modernissimas "tiltrotors", aeronaveS que decolam e pousam na vertical,
Coma urn helicóptero, mas voam na horizontal, cam a velacidade e a
autonornia de un-i turboélice.

Corn esse crescimenta espetacular, que cornbina bern corn a velocidade de
seus aviöes, a "holding" vem dando urna grande contribuicãO ao Estado e ao
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162Pals, não so promovendo o progresso, mas, sobretudo gerando trabaiho

para miihares de pessoas.
Numa época em que tanto se faa em desemprego a Lider, corn 

seudinamismo arrojado e sem fazer alarde, bern ao jeito discreto da 
gentemineira, tern dado exemplo de como impulsionar o Pals na rota do

desenvolvjmento
Para atingir essa "performance" , a empresa pOs em prática uma fOrmula

Obvia: trabaiho sbrio e persistente investimento em segurança e namodernizaçao constante; valorizacao do quadro de pessoal, racionalizacao de
gastos, evitando desperdlcios born atendjmento e, sobretudo, respeito aoUsUário.

Corn isso, esses intrépidos e destemidos ases das Alterosas que ha rnuitosuplantaram as montanhas altaneiras de Minas, literalmente , tern subido dernodo Incessante e subjrão mais ainda, porque - volto a repetir - é vasto o
espaço a ser conquistado e sO o céu é o lirnite.

Os pOssaros que voam iivres pelos ceus que se cuidem: a juigar pelo arrojo
corn que vém cruzando as aituras, as aeronaves do CornandanteAssumpção , que ja rivaiizarn corn Os gigantes forte-american05 em pouco
tempo, estarão disputando o espaço celeste, em igualdade de condiçOes,corn as ayes, que sernpre reinaram absolutas nos ares do planeta!

Por valerem para Os ases mineiros, e oportuno evocar aqul Os versos do
cantor das facanhas da gente lusitana no seculo XV, povo que, num feito
portentoso para a época, navegou "por mares flunca dantes navegados":

"Cesse tudo o que a musa antiga canta/Que outro valor mais alto sealevanta".

Senhoras e senhores, ao prestar esta homenagem a Lider Taxi Aéreo, não
é outro o objetivo desta Assembléja senão aplaudir e incentivar as boas
Iniciativas que brotam no solo fecundo de Minas. São elas que possibilitam 0
progresso do Estado, gerando emprego e riqueza para nossa gente. Sem
düvida, e trabaihando sério e fomentando a producao interna quefortaleceremos a nossa economia e haveremos de arrancar 

0 Pals dadependéncia g i obalizada do capital especujativo internacbonal
Estão de parabénso Incansével Cornandante Assumpçao e todo o corpodiretor da empresa E corn o trabaiho de hornens desse naipe que a Nação

haveré de acordar do berço esplêndjdo em Clue jaz adormecida ha tantotempo.

Corn o potencjal que temos e corn o irnenso espaço de azul infindo que flOS
convjda a voar, por certo, a trilha aberta por outro mineiro ilustre, Santos
Dumont - o Paj da Aviação -, nos levará a ceus nunca dantes alcançados...
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Sem düvida, no exemplo e nas asas das aeronaves da Lider, a intrépida

gente das Alterosas, ases de urn novo tempo, haverá de romper as nuvens,
desmantelando as barreiras da miséria e do subdesenvolvimento! Obrigado.
(- Palmas.)

Palavras do Comandante José Afonso Assumpção
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Comandante José Afonso Assumpcao,

Presidente da LIder Taxi Aéreo.
O Sr. José Aforiso Assumpçáo - Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro,

Presidente em exercicbo da Assembiéia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; Dr. Landulfo Dornas Filho, Secretário de lndUstria, Comércio e
Turismo, representando o Sr. Governador do Estado, Eduardo Azeredo;
Exmo. Sr. Juiz Jair Cançado Coutinho, Presidente do Tribunal de Justiça
Militar; Exmo. Sr. Santiago Ballesteros Fiiho, representante da FederacOo das
Indüstrias do Estado de Minas Gerais; limo. Dr. Onofre da Conceicao
Junqueira, representante da Associação Comercial de Minas Gerais; Exmo.
Sr. Deputado Gil Pereira, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade; Srs. Deputados, Sra. Deputada, senhores e senhoras, uma
empresa so cumpre integralmente os seus destinos se trabaihar em beneficio
da comunidade, e disso muito nos orgulhamos. A LIder é uma das maiores
empresas do mundo no setor de aviacão executiva, opera em diversos
segmentos da aviação geral, em todo o Pals, mas fob Minas Gerais que nos
viu nascer e crescer. Expandimo-nos por diversos Estados, mas sernpre
sediados e enraizados em Minas Gerais.

Ao longo desses 40 anos, transformamos a Parnpulha no rnaior centro
nacional de manutenção da aviacão geral, urn verdadeiro polo de tecnoiogia
no setor, e ajudamos a viabilizar 0 desenvolvimento do interior do Estado.

A nossa missão sempre fob a de abrir caminhos, oferecer velocidade e
eficácia nas comunicaçöes, servindo o setor produtivo da economia nacional.
Desde o principbo, corn apenas 1 balcão no Aeroporto da Pampulha, que na
epoca era bastante isolado dos escritOrios no centro da cidade, e cerca de 20
colaboradores, participamos do desenvolvirnerito da CEMIG, da USIMINAS e
de outras empresas contemporâneas da Lider.

Em 1961, quando os nossos aviOes operavam regularmente entre Belo
Horizonte e Ipatinga, na zona metaiUrgica de Minas Gerais, trouxemos 0
Primeiro birnotor a operar em taxi aéreo no Pals. isso nos permitiu voar
também a noite, para meihor atender nossos clientes. Foi a primeira de
muitas açöes pioneiras de que nos orgulhamos.

Quando rnesrno as linhas aéreas ainda operavam aviOes a hélice, no final
da década de 60, a Lider trouxe o primeiro jato para o Brasil e abriu uma nova
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que estao conosco, e corn todos aqueles que aqul deixaram a sua inestimável
contribuicäo, elernentos fundamentals da caminhada que nos trouxe ate aqul.

A homenagern que recebo de V. Exas. sO nos faz renovar o compromisso
de prestar sempre os melhores servicos de aviação a Minas Gerais e ao
Brasil. Sem deixar de lado o compromissO corn a inovação, mesmo nestes
tempos de perrnanente incerteza que caracterizam o mundo globalizado, a
Lider inaugura em 2002 uma terceira onda tecnológica no Brash, quando
começam a operar Os fl05505 tiltrotors - aeronaves que decolam e pousam na
vertical, como os helicOpteros, mas voarn na horizontal, corn a velocidade e a
autonomia dos aviOes.

0 sentido de missOo que sempre nos anirnou é ainda a major garantia do
sucesso. Mas o apoio da comunidade, expresso tal coma V. Exas. acabam de
fazer, constitui sern düvida a nossa major motivacão. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tern a honra de entregar ao Comandante

José Afonso AssumpcOo uma placa comemorativa desta solenidade corn os
seguintes dizeres: "Terceira major empresa de aviacão executiva do mundo, a
Uder recebe a homenagern da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais no transcurso do seu 40 1 aniversário, como urn reconhecimento do
povo mineiro ao seu fundador, José Afonso AssumpcãO, pioneiro e criador de
uma iniciativa que, atravessando as céus do Brash, alcança, hoje, o conceito
internacional de qualidade e efichéncia, prëmio que enaltece o trabaiho de
todos as seus colaboradores e funcionários.

Bela Horizonte, 27 de outubro de 1998."
-Procede-se a entrega da placa.

Palavras do Sr. Presidente
Senhoras e senhores, a prática empresarial no mundo moderno mostra que

as organizaçoes vitoriosas, em qualquer ramo, estão sempre associadas a
figura daquele ou daqueles que as conceberarn e as fazem funcionar. 0
espir-ito do fundador, na verdade, prevalece Para comprovar a genialidade e a
dinamjsmo da iniciativa. E o caso, no cenário internacional, de Giovanni
Agnelli, o pioneiro da FIAT, a qual tanto tern contribuldo para impulsionar a
economia mineira. E tarnbérn o caso, em nosso Pals, de Francisco
Matarazzo, Moreira Salles, Benjamim Guimarães e muitos outros patrIcios,
que, par sua vez, fizeram da atividade uma fonte de progresso Para 0 Brasil e
de bern-estar Para as brasileiros.

Fol pensando nisso que nos durigimos a este Plenário, na qualidade de
Presidente da Assembléha Legislativa do Estado de Minas Gerais, nesta
reuniaa especial corn que homenagearnos a Cornandante José Afonsc
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desenvolvimentopedia apostas firmes. Fizemos a nossa parte, entäo, como agora oferecendo

sempre solucc5es novas, viabilizando logisticarnente projetos 
I mportantes Parasociea	

dade, como o projeto RADAM, em 1972, quando iniciamos as flossasoperacoes na Amazãnja

Foi também a Lider que trouxe a tecnologja da Raytheon Para o Brasil,responsável pelo Sistema de Vigilância da Amazônia, o SIVAM, 
defu ndamental lmportãncia Para o pleno exerciclo da soberanja nacional. 0

projeto de quase US$1500 000 000 00 val gerar 2 mil empregos diretos e
contará corn 87 estacoes meteorologicas uma hidrelétrica 19 radares fixos
(alguns deles ja em funclonamento) 6 radares mOvels e 32 unidades devigilância e telecomunjcacoes

A importância do SIVAM näo se resume a estrategica defesa nacional, mas
representa inédita alavanca de desenvolvimento Para toda aquela regiâo. As
cidades amazônjcas em que o sisterna estará presente, por exemplo, vâo
ganhar saneamento bOsico. Vamos passar a contar corn informaçOes a
respeito do subsolo, levantamento de plantas medjcjnajs e dados Para
controle de doenças.

A atencao ao fator tecnologico foi sempre uma das nossas maiores
preocupacoes Reinvest,njo permanentemente promovemos constante
evolucao da frota de aeronaves Dos primeji-os Cessna 170A, monomotores
de asa alta, passamos aos modejos 172, 180 e 182, mais velozes, e
chegamos a contar com 12 logo nos primeiros anos de atividade. Depois do
Beechcraft D-185S (o Beech-bi), primejro bimotor, trouxemos os AeroCommander, bimotores de asa alta, novos de fábrjca.

Os jatos foram incorporados a frota, a partir de 1968, a razão de urn por
ano. Do primejro Learjet 24 ao mais moderno Learjet 55, acompanhamos
sempre a evolucao da tecnologja. Do primeiro helicOptero Bell 206 Jet
Ranger, passamos Para 05 206 Long Ranger, para os Bell 212 e 412, de
media Porte, e Incorporamos no ano passado as novos Bell 407.

A frota de jatos fol mais uma vez renovada em 1996, com a chegada dos
Beechjet 400A, da Raytheon Aircraft, Para substjtujr as Learjet 35. E, no anopassado, recebemos os primejros Hawker 800 XP, que substituem as Learjet
55. A parceria da LIder corn a Raytheon, cujos produtos representamos no
Brash, marcou uma nova etapa para nos.

Como empresário, estou orgulhoso de ter contribuido decisivamente Para 0desenvo jvjmento que hoje vivemos no Brasil e em Minas Gerais. Honrado
pela homenagem que hoje presta esta Casa aos 40 anos de atividades da
Lider, nao posso deixar de repartir este mérito corn os quase mil profissionalS
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Assurnpçâo ao ensejo dos 40 anos de fundaçao da Lider Taxi Aéreo. Afinal
ninguém melhor que nosso homenageado personifica aquele realizador de
tino e tirocinio, o qual, partindo do pouco, fez muito para tornar seu grupo urn
dos expoentes da aviacâo geral e executiva. E nesse contexto que a
Assembléja Legislativa homenageja a pessoa de José Afonso e o
Conglomerado Lider, que se confundem em simbiose perfeita.

0 ilustre Deputado Gil Pereira, autor da proposiçao que deu origern a esta
homenagem, ja discorreu, corn seu conhecido brilho, sobre nosso
homenageado e sua obra. Ratificando as palavras do companheiro
parlameritar, a elas iremos agregar nossas consideracoes sobre esse
conterrâneo corn raizes em Born Despacho, que velo a fazer de Belo
Horizonte o ponto de partida para projetar Minas Gerais.

Na personalidade de José Afonso Assumpçao podemos dizer que sejuntam
as caracteristicas mais positivas da mineiriclade. A começar pelas origens
familiares, fllho que é do Cel. Faustino Assumpçao, patriarca de ilustre
descendéncia e urn dos baluartes da economia mineira na primeira metade do
século. 0 exernplo paterno moldou a personalidade firme e o arrojo corn que,
passo a passo e durante 40 anos, nosso Comandante vem respondendo pelo
empreendimento de sucesso.

Já virnos como José Afonso começou, corn uma ünica aeronave, para
chegar a frota de que atualrnente dispoe. Vimos, também, corno soube
trabalhar no segmento do transporte aéreo corn utilizaçáo exclusiva, ate eritâo
praticarnente inexistente entre nOs. Pudemos, ainda, constatar como soube
ele impor sua organizacao para alérn de nossas fronteiras. Foi-nos
possibilitado igualmente, verificar como a ernpresa se expandiu, gerando
ernpregos e benefIcios para numerosa cornunidade. E somos sempre
testernunhas do significado socioeconômico desse trabalho, desses aviães
que cruzarn os céus brasileiros em atendimentos de emergencia - é o caso do
transporte de enfermos e de medicamentos - e no traslado de passageiros e
de cargas vinculados a setores vitais da economia.

Minas Gerais, para justificado orgulho dos mineiros, transforrnou-se, floS
Ultirnos anos, no segundo major pOlo econOmjco do Pals. Aqui ternos urna
agropecuarja de porte - basta mencjonar a cafeicultura atividade na qual
somos os primeiros - associada a agroindüstria modelo. Dentro do processO
de industrializaçao incessante e vigoroso, abriga nosso Estado o principal
parque siderürgico, enquanto aqui está sediada a carnpeâ do rnercado
automobilistico nacional. No campo da prestaçao de serviços, finalmente,
estamos na vanguarda, para o que muito concorre o Grupo LIder, na
condiçäo de nümero urn da aviaçào executiva no Brasil e na America Latina.
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A Lider Taxi Aéreo nasceu mineira, como mineiro de boa cepa e o
Comandante José Afonso AssumpcãO. Mais importante, continua fiel a nosso
Estado, centralizando aqui as atividades que se espraiam pelo Brasil e pelo
exterior. Trata-Se, portanto, do mais legitimO exemplo da capacidade mineira

de realizacãoA gtobalizacãO da econOmia, em processO evolutivo que nosso Pals näo
pode ignorar, está a exigir das empreSas esforcOS extraordinários para
garantir a competitividade. Mais que nunca, requer-Se delas qualidade
produtividade, custos compatiVeiS, resposta rápida as sempre mutanteS
exigenCiaS do consurnidor. Em outraS palavras, ira sobreViVer a organlzacão
eficiente, aquela que souber adaptar-se aos novos tempos, inclusive quanto a
função social do empreendirneflto.

Ora, e auspicioso verificar corno o grupo capitaneado por José Afonso
Assumpcão soube adiantar-Se a essas demandaS. Hoje, preparado como
está para atender a contento e sempre melhor aos mercados interno e
externo, refiete a postura dinâmica daquele jovem apaixonado pela aviacãO
que, 40 anos atrás, deu o lance inicial, dispondo apenas de urna pequena
aeronave, mas de muita motivacãO e não rnenos inteligeflcia.

A Assembléia LegislatiVa fazendo coro corn o povo mineiro, vern, por meio
desta solenidade, oficializar o reconhecimento pOblico a urn grande
empresário e a urna grande empreSa. Nossos parabéns ao Comandante José
Afonso Assumpcão, extensivoS a sua dedicada e brilhante equipe de
colaboradores, cujo esforco conjunto faz da Lider Taxi Aéreo urn dos
simbolos de exceléncia da aviacão brasileira. Muito obrigado. (- Palmas.)

Encerramento
0 Sr. Presidente - CumpridO o objetivo da reuniäo, a Presidência manifesta

seus agradecirnentos ao hornenageadO, as autoridadeS e aos demais
convidados pela honrosa presenca e encerra OS trabalhos, convocando Os

Deputados para as reuniOeS extraordinariaS de amanhã, dia 28, as 9 e as 20
horas, nos termos do edital de convocacâo, e para a ordinária, também de
amanhã, as 14 horas, corn a ordem do dia ja anunciada.Levanta se a reuniãO.

ATA DA 303 a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 28/10/98
Presidência do DeputadO Romeu Queiroz

Sumário: CompareCirnento - Abertura - 
11 Parte: Ata - Posse da Deputada

Isabel do NascimentO - Suspensão e ReabertUra da Reunião - 2a Parte
(Ordem do Dia): Discussâo e \Jotacâo de ProposlcOeS Votacão, em turno
Uflico, do Veto Parcial a Proposicão de Lei n° 13.761; rejeicäo - Votacão em
turno Unico, do Veto Parcial a Proposicão de Lei n o 13.834; manutencâO -
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168Votação, em turno ünico, do Veto Total a Proposicao de Lei no 

1 3.837;requerimeno do Deputado Agostinho PatrUs; deferimento; Acordo deLiderancas- Decjsâo da Presidencia; votacao do veto, salvo destaques .rejeiçâo votacâo dos vetos ao § 2 0 do art. 30, ao parágrafo O nico do art. 50 eao art. 61
; manutencao - Discussao em turno Unico, do Veto Total a

Proposjçao de Lei no 13.839; designacao do relator; emissao do parecer 
pelorelator; encerramento da discusso chamada de votaçao secreta;

manutencao - Questào de ordem - Inexisténcia de "quorum" qualificado para a
votaçao de propostas de emenda a Constituicao - Votaçao, em 2 0 turno, doProjeto de Lei no 1.393/97; requerimeno do Deputado Joâo Leite; aprovaçaodo requerirneno - Votacao, em 1° turno, do Projeto de Resoluçao n o 1.859/98;aprovacao - Votacao em 10 turno, do Projeto de Lei n o 547/95; requerjmeno
do Deputado Arnaldo Penna; aprovacao• requerimeno do Deputado Arnaldo
Penna deferimento votacão do Substitutivo n o 2, salvo emendas e destaque;
aprovacao votaçào das Emendas n°s 2 e 3; aprovacao; votaçao da Emenda
no 1; aprovacao• prejudjcjaljdade do Substitutivo no 1 - Votacao, em 1 0 turno,do Projeto de Lei no 1.761/98 aprovacao - Votaçao em 2 0 turno, do Projetode Lei n° 627/95; aprovacao na forma do vencido em 10 turno - Discussão, em10 

turno, do Projeto de Lei no 272/95; aprovaçao - Discussão, em 1 0 turno, doProjeto de Lei no 1.571/97 • aprovacao corn as Emendas n°s 1 e 2 -Encerramento

C om pa recim en to
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leao - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Junior - Alvaro AntOnio - AmbrOsjo Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio -
AntOnio Roberto - Arnaldo Penna - Bene Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Irani
Barbosa - Isabel do Nascimento - Joâo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Maria Barros - José Milito - Leonjdio Bouças - Lutz
Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastjâo Costa - Sebastjäo Helvécia - Sebastjäo Navarro Vieira - Tarcislo
Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

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

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a protecão de Deus e em name do povo mineiro, inictamos as
nossoS trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
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 restriçOeS.

Posse da Deputada Isabel do Nascimento
O Sr. Presidente - A Presidéncia, a partir deste momenta, procedera a

posse da Sra. Isabel Aparecida do Nascimento, 2 a Suplente da Coligacão
Movimento Popular Progressista, na vaga decorrente do falecimento do
Deputado Jorge Hannas.

A Presidência designa as Deputados Luiz Fernando Faria e Pericles
Ferreira para, em comissão, conduzirem a este Plenario a Sra. Isabel
Aparecida do Nascimento. (- Pausa.)

A Presidëncia convida a tomar assento a Mesa a Sra. Isabel Aparecida do
Nascimento e a Deputado Federal Wagner do Nascimento. Corn a palavra, o
Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura do termo de posse da Sra. Isabel
Aparecida do Nascimento.

o Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - Termo de Posse da Sra. Isabel
Aparecida do Nascirnento, suplente de Deputado a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, eleita e diplomada para a 13 a Legislatura.

Aos vinte e oito dias do mès de outubro de mil novecentos e noventa e otto,
durante a Tricentésima Terceira Reuniäo Extraordinária da Assembléla
Legislativa do Estado de Minas Gerais, presidida pelo Deputado Romeu
Queiroz, de acordo corn a disposto no inciso IV do art. 6 1 do Regimento
Interno, cornpareceu a Sra. Isabel Aparecida do Nascimento, segunda
Suplente de Deputado pela Coligação Movimento Popular Progressista, eleita
e diplomada na forma da lei, a qual se empossOu na vaga decorrente do
falecimento do Deputado Jorge Hannas.

E, para constar, lavrei eu, Deputado No José, 2°-Secret6rio da Assembléia
Legislativa, nas funcOes de 1 1-Secret6rio, a presente termo, que vai assinado
pelo empossado, pelo Sr. Presidente da Assembléia, Deputada Romeu
Quetroz, e par mirn.

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, aos vinte e oito dias do mês de
outubro de mil novecentos e noventa e oito.

0 Sr. Presidente - A Presidência convida as presentes a ouvir 0
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170compromisso de posse, que será prestado pela Sra. Isabel Aparecida 
doNascirnento

A Sra. 
Isabel Aparecida do Nascimento - Prometo defender e cumprir as

Constitujcoes e a lei da RepUblica e do Estado, bern como desempenhar, leale honradamente, o mandato que me foi confiado pelo povo mineiro (-Palnias)

o Sr. Presidente - Esta Presjdencia Convjda a Sra. Isabel Aparecida do
Nascimento a assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por
mim e pelo 2°-Secret6rjo da Assembléla Legislativa

- Procede-se a assinatura do termo de posse.
o Sr. Presidente - Declaro empossada a Deputada Isabel Aparecjda do

Nascimento

Esta Presjdência dá as boas-vindas a Deputada Isabel do Nascimento, que
chega em substituicào ao Deputado Jorge Hannas, desejancjo-Ihe sucesso eurn bom trabaiho nesta Casa Legislativa.

Suspensäo da Reunjão
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender a reuniâO por 5 minutos

Para a troca de cumprimentos Estão suspensos os trabalhos
Reabertura da Reunião

o Sr. Presidente - Estâo reabertos os trabalhos
2a Parte (Ordem do Dia)

o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacâo a Presidéncia vai
passar 6 2 Parte da reuniäo, corn a discussao e a votaço da materia
constante na pauta.

Discussâo e Votacao de Proposiçoes 	 -
o Sr. Presidente - Votacao em turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçao

de Lei n o 13.761, que estabelece diretr-jzes Para o sistenia prisional do Estado
e dá outras providéncias A Comissao Especial perdeu o prazo Para emitirparecer. Designado como relator em Plenário, o Deputado Mauri Torres
opinou pela manutençao do veto. A Presidéncia vai submeter a matéria a
votacâo por escrutinio secreto, nos terrnos do art. 261, inciso X, do
Regirnento Interno. Antes, lembra ao Plenárjo que os Deputados que
desejarem manter o veto deverâo votar "sim", e os que desejarem rejeita-10
deverâo votar "não". Convjdo Para atuarem como escrutinadores OSDeputados Bené Guedes e Carlos Pimenta A Presidência, nos termos do art.
dos Deputados. 	

.263 do Regimento Interno, solicita ao Sr Secretárjo que proceda a chamada

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
- Deposjtarn seus votos na urna os seguintes Deputados
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Rorneu Queiroz - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon

Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - AIlton Vilela -
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Jnior - Alvaro Antonio - AmbrOso Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio JUlio - AntOnio Roberto -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval
Angelo - Ermano Batista - Gil Pereira - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos HelOnio - Maria
José Haueisen - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pericles
Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa - Sebastiáo Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho Zeitune - Wilson Pires - Wilson
Tropia.

O Sr. Presidente - A Presidência recornenda aos escrutinadores que
procedam a abertura da urna e a verificacáo da coincidéncia do nUmero de
sobrecartas corn o de votantes.

- Os escrutinadores procedem a conferência do nUmero de sobrecartas corn
o de votantes.

o Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados; foram encontradas na urna 47
sobrecartas. Os nUmeros conferem. A Presidëncia solicita aos escrutinadores
que procedam a apuracao dos votos.

- Procede-se a apuracão dos votos.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados. Votaram "não" 44

Deputados. Fica, portanto, rejeitado, em turno Unico, 0 Veto Parcial a
Proposicao de Lei no 13.761. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votaçao, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposicão de Lei n o 13.834,
que autoriza o Estado a contratar operação de crédito corn o BNDES Para o
fim que menciona A Comissão Especial opina pela manutençâo do veto. Em
Votacâo, o veto. A Presidência vai subrneter a matéria a votacão por
escrutjnio secreto, nos terrnos do art. 261, X, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e Os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "náo". Corn a palavra, o Sr.Secretário, Para
Proceder a charnada dos Deputados.

o Sr. Secretário - (- Faz a charnada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon

Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leäo - AlIton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Anivaldo Coelho -
Antonio JUlio - Antonio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Ermano Batista - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - Irani
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172Barbosa - Isabel do Nascimento - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonidia Boucas - Lujz
Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Sebastjáo Costa - Sebastião
Helvécio - Tarcisio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson
Pires.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedarn aabertura da urna e a verificaçao da coincidência do nümero de sobrecartas
corn o de votantes.

- Procede-se a conferêncja do nUmero de sobrecar-tas corn o de votantes.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados; foram encontradas na urna 43

sobrecartas. Os nimeros conferem. A Presidéncia solicita aos escrutinadores
que procedarn a apuracao dos votos.

- Procede-se a apuraçâo dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 24 Deputados; votararn "nâo' 18

Deputados. Houve 1 voto em branco. Fica, portarito, mantido, em turno ünicO,
o Veto Parcial a Proposiçao de Lei n o 13.834. Oficie-se ao Governador doEstado.

Votaçao, em turno ünico, do Veto Total Proposiçao de Lei n o 13.837, que
cria o Fundo Estadual de Proteçao e Defesa do Consumidor e dá outras
providêncjas A Comissâo Especial perdeu o prazo para emitir parecer.
Designado relator em Pleriário, o Deputado Arnaldo Penna opiriou pela
manutençâo do veto. Vern a Mesa requerimento do Deputado Agostinho
PatrUs, em que solicita votaçâo destacada do veto ao § 2° do art. 3 0 , ao
parágrafo ünico do art. 5° e ao art. 6 0 . A Presidéncia defere o requerimento,
em conform dade corn o inciso XVII do art. 232 do Regimento lnterno.

ACORDO DE LIDERANcAS
- Vern a Mesa acordo assinado por todos os Lideres, solicitando a

apreciaçao dos mencionados destaques em uma ünica votação.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidêncja acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniöes, 28 de outubro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.
O Sr. Presidente - Em votaçâo, o veto total, salvo destaques. A Presidencla

vai submeter a matéria a votacao por escrutmnjo secreto, nos termos do art.
261, X, do Regimento lnterno. Os Deputados que desejarem manter 0 veto
deverâo votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "nao.
Convido o Deputado José Militäo para atuar como escrutinador, em
substituiçao ao Deputado Carlos Pimenta.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes DeputadoS
RomeU QueiroZ - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Goncalves - Dilzon

Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho PatrüS - AIlton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jinior - Alvaro
Antonio - AmbrósiO Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio JUlio
- AntOniO Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Ermano Batista - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Isabel do Nascimeflto -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando
Faria - Marco Regis - Mauri Torres - Miguel BarboSa - Miguel Martini - Otinto
Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa -
Sebastiäo Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam a

verificação da coincidênCia do nUmero de sobrecartas corn o de votanteS.
- Procede-se a verificacão do nI:lmero de sobrecartas corn o de votantes.

o Sr. Presidente - Votaram 46 DeputadoS. Foram encontradas na urna 46
sobrecartas. Os nUmeros conferem. A PresidOncia solicita aos escrutinadores

que procedam a apuraco dos votos.
- Procede-se a apuracão dos votos.
O Sr. presidente - Votaram "sim" 6 Deputados. Votaram "nOo" 40

Deputados. Fica, portanto, rejeitado, em turno Unico, o Veto Total 
a

Proposição de Lei n o 13.837, salvo destaqueS. A promulgacäO.

Em votaçao, o veto ao § 2 0 do art. 30, ao paragrafo Unico do art. 50 e ao art.

60 , destacados. Corn a palavra, o Sr. Secretãrlo, para proceder a chamada

dos Deputados.
O Sr. Secretario - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna as seguintes DeputadOS
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - lvo José - Marcelo GoncalveS - Dilzon

Melo - Maria Olivia - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto -
Anivaldo Coelho - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Ermano Batista - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Isabel do Nascimento - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Militão - Leonidio Bouças - Mauro
Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pericles Ferreira -
Raul Lima Neto - Sebastião Costa - Sebastiáo Helvécio - Tarcisio Henriques -
Wanderley Avila.

0 Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam a
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174abertura das urnas e a verificacao da coiricidéncia do nümero de 
votantescorn o de sobrecartas

- Procede-se a verificacao nUmero de votantes corn 0 de sobrecartas
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Foram encontradas nas urnas 40

sobrecartas Os nUmeros conferem A Presidéncia solicita aos 
escrutjnadoresque procedarn a apuracao dos votos.

- Procede-se a apuracão dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados Votaram "não" 5

Deputados Ha 2 votos ern branco. Fica, portanto mantido em turno ünico, o
veto ao § 20 do art. 30, ao parágrafo ünico do art. 50 e ac, art. 6° da Proposicaode Lei no 13.837. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão em turno ünico, do Veto Total Proposicao de Lei n o 13.839,que altera dispositivo da Lei n o 6.763, de 26/12/95, no que se refere a taxa de
segurança pUblica, para reduzir o valor cobrado pela emissâo da segunda via
da céduia de identidade. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. A Presidéncia nos termos do art. 223, c/c o § 2 0 do art. 145, do
Regimento Interno, vai designar relator da matéria o Deputado Ajalmar Silva,
A Presidéncia indaga de S. Exa. se se encontra em condicães de emitir seu
parecer ou se fará usa do prazo regimental

O Deputado Ajalmar Silva - Em condicoes Sr. Presidente. (- Emite 0seguinte parecer:)
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIcAO DE LEI NO 13.839

Relatório
Por via da Mensagem no 369/98, a Chefe do Poder Executivo encaminhou a

esta Casa as razöes do Veto Total a Proposicao de Lei no 13.839.
Publicada a mensagem no "Diana do Legislafivo" de 17/9/98, foE a matéria

distribuida a Cornjssão Especial para receber parecer na forma do
Regimento Interno.

Em face da perda de prazo na refenida Comissão foE o veto encaminhado a
Plenário onde será aprecjado

Fundamentaçao
Confor-me consta na referida mensagem subscnjta pelo Chefe do Poder

Executivo, este negou sanção a proposiçao de lei em epIgrafe justificando,
para tanto, que, se a medida proposta fosse acolhida, seus reflexos seriam
negativos para a orcamento do Estado, já em fase de execuçao

Não ha düvida de que assrste razão ao Chefe do Poder Executivo nesse
aspecto Seria cansjderável a reducão dos recursos do Tesouro Estadual,
oniundos da arrecadacaa da taxa de segurança pUblica cobrada quando da
expedicao da segunda via da carteira de identidade.

175
Por outro lado, é desaconselhável facilitar a expedição de segunda via

desse documento, em face da possibilidade de sua utilizacão irregular e ate
criminOSa por parte de terceiros, a que acaba causando grandes transtornos
para Os órgãos de seguranca do Estado. Assim sendo, caso seja acatada a
tese constante no projeto original, reduzindo-se a metade o valor da taxa
relativa a expedicão da segunda via da cédula de identidade, certamente
ocorreria urn aumento considerável da sua utilizacão crirninosa, corn sérios
refiexos para a sociedade. Ha que se ressaltar, ainda, que o Estado tern urn
elevado custo na expedicão desse docurnenta, e seus recursos são
escassos, o que o impede de abrir mao da cobranca da taxa na forma fixada
na Lei no 12.425, de 27/12/96.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela manutenção do Veto Total a

Proposicao de Lei no 13.839.
O Sr. Presidente - Em discussãa, a veto. Não ha oradores inscnitos.

Encerra-se a discussão. Em votacão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutinlo secreto, nos termos do art. 261, X, do Regimento
Interno. Corn a palavra, a Sr.Secretário, para proceder a chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretánio - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna as seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia

- AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - ArnbrOsio Pinto - Antonio
Andrade - Antonio Genaro - Antonio Julio - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Dimas Rodrigues - Djalrna Diniz - Ermano Batista - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Isabel do Nascimento - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonidio Boucas
- Marco Regis - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa -
Sebastiâo Helvécia - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho
Zeitune - Wanderley Avila.

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

- Procede-se a verificaçãa do nürnero de votantes corn a de sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votararn 40 Deputados. Foram encontradas na urna 40

sobrecartas. Os nUrneras coriferern. A PresidOncia solicita aos escrutinadores
que procedam a apuração dos votos.

- Procede-se a apuração dos votos.
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o Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados; votaram "não" 9Deputados. Fica, portanto, mantido, em turno ünico, o Veto Total a

Proposiçáo de Lei n o 13.839. Oficie-se ao Governador do Estado.
Questão de Ordem

o Deputado Giimar Machado - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar que
nâo ha "quorum" para votaçao de propostas de emenda a Constituiçao, mas o
ha para votação de projetos. Solicito a V. Exa. que passemos a fase seguinte,
porque não ha 48 Deputados presentes, "quorum" qualificado, mas 39
Deputados. Entäo, espero que possamos votar as emendas na parte da tarde
e continuar a pauta corn a votaçäo dos projetos.

o Sr. Presidente - A Presidêricja verifica, de piano, a inexistência de
"quorum" quaiificado para votação de propostas de emenda a Constituicao;
no entanto, ha nCimero regimental para apreciaçao das demais matérias
constantes na pauta.

Votacäo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.393/97, da CPI do sistema
penitenciárjo do Estado, que dispöe sobre o transporte de preso provisório OU
condenado. A Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 10 turno, corn as Emendas n os 1 a 3, que
apresentou. Emendado em Pienário, voltou o projeto a Comissão de Diretos
Hurnanos, que opina pela aprovaçâo da Emenda n o 4 e pela aprovacão da no
5, que apresenta. Vern a Mesa requerimento do Deputado João Leite,
solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei n o 1.393/97. Em
votaçao, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 	 -

Votacào, em 10 turno, do Projeto de Resoluçao no 1.859/98, da ComissaO
de PolItica Agropecuária, que aprova, em conformidade corn o disposto no
art. )(XXIV da Constituiçao do Estado, as aiienaçoes das terras devolutasque
especifica. A Comissao de Justiça conclul pela constitucionalidade do projeto.
As Cornissöes de Poiltica Agropecuaria e de Fiscalização Financeira opinam
por sua aprovaçâo. Em votacão, o projeto. Os Deputados que 0 aprovam
permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. A Comissao de
Agropecuaria.

Votaçào, em 10 turno, do Projeto de Lei no 547/95, do Deputado João Leite,
que cria o Conseiho Estadual do Idoso de Minas Gerais. As ComissoeS de
Justiça e de Saide perderam prazo para emitirem pareceres. A ComissaO de
Direitos e Garantias Fundamentais opinou pela aprovaçâo do projeto na
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. A Comissào de Fiscalizacao
Financeira opinou pela aprovaçao do projeto na forma do Substitutivo n o 1,
corn a Emenda no 1, que apresentou Emendado em Plenário, voltou 0 projeto
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a Comissão de Direitos Humanos, que opinou peia aprovacãO do Substitutivo

no 2, corn as Emendas n°s 2 e 3, que apresentou, ficando prejudicados o
SubstitutiVO no 1, da Comissão de Direitos e Garantias FundamentaiS, e a
Emenda no 1 ao Substitutivo n o i, da Comissão de Fiscalizacào Financeira.
Vem a Mesa requerimento do Deputado Arnaldo Penna, solicitando
preferència para votação do Substitutivo no 2. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Vem a Mesa requerimento do Deputado Arnaldo Penna, solicitando
a votacão destacada da Emenda no 1. A Presidéncia defere o requerimento,
de conformidade corn o inciso XVII do art. 32 do Regimento Interno. Em
votaçäo, o Substitutivo no 2, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçào,
as Emendas n

os 2 e 3, que receberam parecer pela aprovacão. Os
Deputados que as aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Em votação, a Emenda n o i, destacada, corn parecer pela
aprovaçao. Em votação. Os Deputados que a aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o
Projeto de Lei no 547/95 na forma do Substitutivo no 2, corn as Emendas n os 1

a 3, ficando prejudicado o Substitutivo n o 1. A Comissäo de Direitos Hurnanos.
Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.761/98, do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de Astoifo
Dutra. A Comissäo de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A
Comissâo de Fiscalização Financeira opina pela aprovacâo do projeto. Em
VOtacao, o projeto. Os Deputados que o aprovam perrnanecam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado. A Comissâo de Fiscalizacão Financeira.

Votacao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 627/95, do Deputado Raul Lima
Neto, que dispãe sobre a conservacão das nascenteS naturals e 0
Saneamento de cursos de água e lagos do domInlo estadual e dá outras
providêncjas A Comissäo de Meio Ambiente opina pela aprovacão do projeto
na forma do vencido em 1 0 turno. Em votaçäo. Os Deputados que 0 aprovam
Permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei no 627/95 na forma do vencido em 10

turno A Cornissäo de Redacáo.
Discussâo, em 1 1 turno, do Projeto de Lei no 272/95, do Deputado Anderson

Adauto, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao MunicIpio de
Campina Verde. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A
Comissâo de Fiscalização Financeira opina pela aprovacão do projeto. Em
dlscussäo, 0 projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. Em
VOtacao . Os Deputados que o aprovam permaflecam como se encontram. (-
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Discussâo em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.571/97, do Deputado DIlzo
Melo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Varginha o
imóvel que especifp ca A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidadedo projeto corn as Emendas n o

s 1 e 2, que apresenta. A Comissão deFiscalizaçao Financeira opina por sua aprovacao corn as Emendas n o
s 1 e 2,

da Comisso de Justiça. Em discusso, o projeto. Nâo ha oradores inscritos.
Encerra-se a discusso Em votaçáo, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado Em votaçâo as Emendas n o

s 1 e 2, que receberam parecer pela
aprovaçao Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovadas Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Leino 1.571/97 corn as Emendas n o

s 1 e 2. A Comissào de FiscalizaçaoFinance ira

Encerramento
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e persistindo a falta de

'quorum" qualificado para a votaçào de propostas de emenda a Constituição,
a Presidéncia encerra a reunjâo convocando os Deputados para a ordinaria
de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia ja publicada, bern como para a
extraorcJjnárja tarnbém de hoje, as 20 horas, nos termos do edital de
convocaçao. Levanta-se a reunião.

AlA DA 304 REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 28/10/98
Presjdência do Deputado Rorneu Queiroz

Sumário Comparecimento - Abertura - P Pane: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Inexistência de "quorum" quahficado para
votaçao das propostas de emenda a Constituicao - Discussão e Votacão deProposicoes: D iscussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.441/97;
aprovacao na forma do Substitutivo n o 1, corn a Emenda n o 1 - Discussão, em
2° turno, do Projeto de Lei no 1.112/97; apresentacao das Emendas n os 1 a 4;encerrarnento da discussâo questöes de ordern; suspensão e reabertura da
reuniao leitura das Ernendas n o

s 1 a 4; questao de ordem; existéncia de
"quorum" para dlscusso - Discussäo, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no1269/97; encerramento da discussão - Encerrarnento.

Corn pa rec i rn en to
- Comparecem os Deputados
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - lvo José - DilzOfl

Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leào - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberta Pinto Coelho - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto -

179

Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - AntOnio JOlio -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Durial Angelo - Ermano Batista - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Isabel do NascimentO - J000 Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José MilitOo - Kernil Kumaira - Leonidio Bouças - Ltjiz
Fernando Faria - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo VasconcelloS -
Sebastiào Costa - SebastiOO Helvéclo - SebastiãO Navarro Vieira - Tarcislo
Henriques - Wanderley Avila -Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20hl3min, a lista de

comparecimento registra a existência de nImero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecOo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos 05

nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6riO, para proceder a leitura

da ata da r-eunião anterior.
ia Parte

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secret6ria, nas funçOes de 21-SecretárlO,

procede a leitura da ata da reuniào anterior, que e aprovada sem restricOeS.
21 Parte (Ordern do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacOo, a Presidência vai
passar 6 2a Parte da reunião, corn a discussãO e a votaçOo da matéria
Constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reuniOO as

Proposiçoes de Lei n
os 13.761, 13.834, 13.837 e 13.839, o Projeto de

Resoiuçao no 1.859/98 e os Projetos de Lei n os 547/95, 1.761/98, 627/95 e

1.571/97, 
em virtude de sua apreciacão na reuniãO extraordiflária realizada

hoje, pela manhO, bern como os Projetos de Lei n
os 1.381/97, 1.727 e

1.799/98, que foram apreciados na reunião ordinaria realizada na tarde de
hoje. A Presidëncia verifica, de piano, que não Na "quorum" qualificado para a
VOtaçao das propostas de emenda a ConstituicOO, mas que a ha para
apreciaçao das demais matérias da pauta

DiscusSOO e Votacäo de ProposicOeS
O Sr. Presidente - DiscussOo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.441/97, do

Deputado Marcos Helénlo, que determina a inclusao do ensino de informatica
flOS currIculos plenos dos estabelecimentos de ensino de 1 0 , 20 e 30 graus. A
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180Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de
Educaçao opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que
apresenta A Cornissâo do Trabaiho opina por sua aprovaçao na forma do
Substitutivo n o 1, da Comissäo de Educaçao. A Comissâo de Fiscalizaçao
Financeira opina pela aprovaçâo do projeto na forma do Substitutivo n o 1, corna Emenda no 1, que apresenta. Em discusso, o projeto. Não ha oradores
'nscritos Encerra-se a discussão. Em votaçâo, o Substitutivo n o 1, salvoemendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela
aprovaçao . Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei
no 1.441/97 na forma do Substitutivo n o 1, corn a Emenda n o 1. A Cornissãode Educaçao

Discussão em 2 0 turno, do Projeto de Lei n o 1 .112/97, do Deputado JoséBonifácjo que altera dispositivos da Lei no 10.561, de 27/12/91, que dispOe
sobre a poiltica forestal no Estado. A Cornissâo de Meio Ambiente opina pela
aprovaço do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta, ao
Vencjdo em 10 turno. Em discussâo o projeto. Näo ha oradores inscritos.

- Vêm a Mesa:
EMENDAS AO SUBSTITUTIVO N O 1 AO PROJETO DE LEI N O 1.112/97

EMENDA N O 1
Acrescentese ao art. 2° o seguinte parágrafo:
"Art. 20 - ........................................................
§ .... - 0 selo continuará sendo exigido para desmate ou transporte de

arvores nativas, ficando isentas as espécies plantadas de eucalipto, "pinus" e
bracatinga"

Sala das Reunjöes, 14 de rnaio de 1998.
Tarcisio Henriques

EMENDA N o 2D6-se ao § 20 do art. 2° a seguinte redaçáo:
"Art. 24- ..............................................................
§ 21 - Fica vedado o uso de selo ambiental na nota fiscal para as operaçöes

relacionadas corn o transporte, a movlmentaçao e o armazenamento deprodutos e subprodutos florestais "in natura", originários de floresta plantada,
tais como eucalipto, "pinus", bracatinga e outras espécies, desde que
destjnadas a produçao de madeira, observado o disposto nos arts. 14 a 16
desta lei.".

Sala das Reun,öes de agosto de 1998.
Gilmar Machado
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EMENDA N o 3
D6-se ao art. 2° a seguinte redaçâo:
"Art. 2° - 0 art. 24 da Lei n o 10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica

acrescido do seguinte § 20 , passando o atual paragrafo L:Jnico a § 1 1 , corn a

redacão dada a seguir:
'Art. 24 - .......... . i
§ 1 0 - 0 Instituto Estadual de Florestas - IEF 	 nstituirá documentoS

apropriados de natureza ambiental para comprovacào da origem, da
destinacão e da utilizacão de produto e subproduto forestal, observado a
disposto no art. 147 da Constituicão do Estado.

§ 21 - Fica vedado o uso de selo ambiental na nota fiscal para as operacOeS
relacionadas corn o transporte, a movimentacão e o arrnazenamentO de
produtos e subprodutos florestais "in natura", originários de fioresta plantada,
tais como eucalipto, "pinus", bracatinga e outras espécies, a critério do IEF.'.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
José Bonifácio

EMENDA N O 4
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 art. 10 da Lei no 10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica

acrescido do seguinte § 6°:
Art. 10-
§ 6° - Compete ao Instituto Estadual de Florestas - EF - planejar e

executar, diretamente ou por melo de terceiros, as obras de infra-estrutura
das unidades de conservacão sob sua administracão.'.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
José Bonifácio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram

apresentadas ao projeto quatro emendas: uma de autoria do Deputado
TarcIsio Henriques, que recebeu a no 1; uma de autoria do Deputado Gilmar

Machado, que recebeu o n o 2; e duas de autoria do Deputado José Bonifácio,

que receberam as n
os 3 e 4. Nos termos do § 4 1 do art. 189 do Regimento

Interno, a Presidência val submeter as emendas a votação
independentemente de parecer.

QuestöeS de Ordem
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, apenas para esciarecer, houve

urn entendimento de que o substitutivo fosse derrubado pela Casa e fossem
aprovadas as Emendas n

os 3 e 4 e rejeitadas as outras. Foi essa a orientacãO
que recebemos da assessoria da Lideranca do Governo.

0 Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, em virtude das



observacoes feitas pelo Deputado José Bonfcjü e como
projeto e eu sou o autor do Substitutivo solicitaria que V. Exareunlão por 2 minutos, para que chegássemos a urn acordo

Suspensão da Reunjão
o Sr. Presidente - Em atencao a questao de ordem

Deputado Ronaido Vasconcejios a Presjdência Suspendeminutos Estao suspensos os trabaihos
Reaber-tura da Reunjäoo Sr. Presjdente - Estäo reaber-tos os trabaihos Corn aSecretária , para proceder a ieitura das emendas.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (-Lé:)
- As Emendas n°s 1 a 4, lidas pela Sra. Secretárja

anterpormente
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ele é autor do
Suspendesse a

SuScitada pelo
reunjâo por 2

palavra a Sra.

sâo as publicadas

W

Questâo de Ordern
O Deputado Adejnio Carnejro Leão - Sr. Presidente, considerando queainda nâo temos os esciarecimentos sufjcjentes para poder dar o meihor votoe considerando que, neste momento, nâo ha "quorum" para votaçâo, solicitode V. Exa. o encerramento de piano, da reunjãoO Sr. Presidente - A Presidéncia verifica de piano, a inexjsténcja de"quorum" para votacao, havendoo, no entanto, para dIScusso das demaismatérias da pauta.

D:scussão em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1 .269/97, do Deputado
Sebastjao Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvei de suap
ropriedade ao Municipio de Sâo Sebastjão da Var-gem Alegre. A Cornissãode Fiscal:zaçao Financejra opina pela aprovacao do projeto na forma dovencido em 1 0 turno Em discussão o projeto. Não ha or-adores inscritos.Encerra . se a discussâo

Encerramento0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de discussao e
persistindo a falta de "quorum" para votacao a Presidéncia encerra a reunião,convocando os Deputados para as reuniães extraordjnárjas de amanhã, dia
29, as 9 e as 20 horas, nos termos do edital de convocacao e par-a a reunâo
ordinária também de amanhâ , as 14 horas, corn a ordem do dia ja anunciada.Levanta-se a reunpâo

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.528/97Comissão de Educacao Cultura, Ciêncja e Tecnologpa

RelatOr-jo
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De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epIgrafe
pretende seja dada a denominacão de Afonso Soares de Freitas a Escola
EstadUal Mario de Lima, localizada no MuniCIpio de Augusto de Lima.

A ComiSSão de ConstitUicao e Justica coube proceder, nos lindes de
competéncia, ao exame preliminar da matéria, cujo parecer concluiu por sua
juridicidade constitucionaildade e legalidade na for-ma em que foi
apresentada.

Dando prosseguimento a tramitacäO do projeto, cumpre-nos, agora,
apreciá-10 conclusiVamente em turno inico, conforme o disposto no art. 103, I,
"b", do Regimento inter-no.

Fundamentacao
Dos dados biográfiCOs constanteS na justificacão do projeto, salientamos

que a pessoa a ser homenageada, durante a sua existênCia, sempre
trabalhou arduamente, pautando-se pela dignidade, pela responsabilidade e
pelo comprometimentO corn o bem-estar social.

Tanto e assirn, que o Sr. Afonso Soares de Freitas, em 1937, arrematoU em
leiião as terras da Fazenda Queimado, as quais deram origem a cidade de
Augusto de Lima. Na qualidade de homem pibiico, trabaihou pela
emancipação do distrito que deu origern ao Municipio de Augusto de Lima,
onde exerceu o cargo de Vereador por diver-sos mandatos.

E digno de nota o fato de que o homenageado fez a doaçào de alguns
terrenos para a construcäo de próprios pübiicos, inclusive o terreno onde esta
o prédio em que funciona a escola estadual cuja denominacão se pretende
aiterar.

Destarte, consideramos conveniente e oportuna a prestacãO de
reconhecimentO pOblico a esse homem ilustre, emprestando seu nome par-a
denominar o educandáriO citado.

ConclusàO
Em face do exposto, somos pela aprovacãO do Projeto de Lei n° 1 .528/97

em turno ünico, na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 4 de novembro de 1998.
Marco Regis, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.618/98
Comissáo de Constituicäo e Justiça

RelatOrio
De autoria do Deputado Ronaldo VasconcelloS, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade püblica o SantanenSe Futebol Clube, corn sede no
Municipio de Caeté.

Publicada no "Diário do LegislatiVO" de 5/3/98, vem a matéria a esta



184Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentacao
O Santanense Futebol Clube é uma sociedade civil sem fins lucratjvos

funciona ha mais de dois anos, e Os membros de sua diretoria são pessoas
idôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam, conforme comprova a
docurnentacão juntada ao processo. Assim, de acordo corn a Lei no 12.972,
de 27/7/98, a instituiçao preenche os requisitos indispensávejs a declaração
de utilidade pblica.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela Constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.618/98 na forma proposta.
Sala das Comissães, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Sebastiäo Costa -

AntOnio Julio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.636/98

Corn issão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

0 Deputado Wilson Pires, por meio do Projeto de Lei no 1.636/98, pretende
seja declarada de utilidade pUblica a Central Unica das Associaçöes
Comunitárjas de Bairros - CUB -, corn sede no MunicIpio de TeOfilo Otôni.

Publicado em 19/3/98, foi o projeto distribuldo a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
nterno.

Fundamentacao
A entidade em tela é pessoa juridica, confornie comprova a documentaçao

juntada ao processo; de acordo corn o atestado da autoridade competente,
funcioria ha mais de dois anos, e sua diretoria é idônea e não remunerada
pelo exercIcio dos cargos. Por preencher os requisitos prescritos na Lei no
12.972, de 27/7/98, torna-se a entidade habilitada a receber 0 titUlO
declaratOrio de utilidade pUblica.

Diante do que fo: dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda
somente para retificar a denominacao da entidade.

Conclusào
Em face do relatado, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.636/98 corn a Emenda n o 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N O 1
D&-se ao art. 10 a seguinte redação:
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"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Central Unica das
Associacoes ComunitáriaS de Bairros - CUB -, corn sede no MuniCipiO de

TeOfilO OtOni.".
Sala das CorniSSOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antonio JOlio, relator - SebastiãO Costa -

AntOnio Genaro.PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.723/98

Cornissão de ConstitUicao e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em
epIgrafe tern por objetivo declarar de utilidade püblica a Universidade de
Alfenas - UNIFENAS -, corn sede no MunICIPio de Alfenas.

0 projeto foi publicadO em 1 0/5/98 e, a seguir, distribuldo a esta CornIsSão,
para exame prelirninar quanto aos aspectoS jurIdicoS e constitucionais da

matéria. Fundarnentacao
Conforrne se constata do exarne da documentacao que instrui 

0 proceSSo a

Universidade de Atfenas atende aos requisitoS estabelecidos pela Lei no
12.972, de 27/7/98, que estabeleCe as normas para declaracãO de utilidade

pOblica de entidadeS.
Corn efeito, e urna associacão sern fins lucrativos, corn personalidade

juridica, encontra-Se em funcionarnento ha rnais de dois anos, e os rnernbros
de sua direção são pessoas idOneas e não recebern remufleracao pelo

exercicio dos cargos.
Diante do que fol dito, esciarecernos que estamos apresentafldo emenda

somente para aperfeicoarnento do projeto.
Conclusão

Em face do exposto, concluimoS pela juridicidade pela constitucionatidade
e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.723/98 corn a Ernenda no 1,

apresentada a seguir.
EMENDAN°l

D6-se ao art. 1 0 a seguinte redacao
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Universidade de Alfenas

UNIFENAS -, corn sede no Municipio de AlfenaS.".
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, presidente - AntOnio Genaro, relator - Sebastião Costa

AntOnio JOlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.806/98

CornisSão de ConstitUicao e Justica
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Relatório
0 Projeto de Lei 

no 1.806/98, do Deputado Francisco Ramalho, visa a
declarar de utilidade pOblica a Associaçào de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Bela Vista de Minas, corn sede nesse rnunicIpio.

Publicada em 19/6/98, veio a matéria a esta Cornissão para exame
preliminar, conforme dispöe o Regimento interno.

Fundamentação
A citada entidade, constitulda e em funcionamento ha mais de dois anos,

tern personalidade jurIdica, e sua diretoria é formada de pessoas idôneas e
não remuneradas pelos cargos que ocupam. Constata-se, diante disso, que a
entidade atende aos requisitos estabelecidos pela lei que disciplina a
declaração de utilidade püblica.

Conclusão
Pelas razöes expostas, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.806/98 na forma
proposta.

Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Sebastiâo Costa -

AntOnio JUlio.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.823/98

Comissão de Constituiçâo e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Joâo Leite, o projeto de lei em epIgrafe objetiva
declarar de utilidade pCiblica a Associação Missào Resgate, corn sede no
Municipio de Ipatinga.

Publicado no "Diário do Legistativo" em 27/6/98, vern o projeto a esta
Comissäo para ser examinado preliminarmente, conforme dispOe o art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A proposição encontra-se corretamente instrulda, corn os documentOS

indispensáveis a declaraçäo de utilidade pUblica, prevista na legislacão em
vigor.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada tern personalidade jurIdica
está em funcionamento ha mais de dois anos, e sua diretoria é cornposta pOr

pessoas idOneas e que não recebem remuneracão pelo exercicio de suaS
funçOes.

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

legalidade do Projeto de Lei n o 1.823/98 na forma proposta.
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Sala das ComisSöeS, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqülniO, Presidente - AntOnio Genaro, relator - AntOnio Julio -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.835/98

Comissão de Constituicão e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei em epigrafe
objetiva declarar de utilidade pUblica a AssociacOO Uniäo Prado Lopes, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Apôs sua publicacãO vem a matéria a esta CornissãO para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regirnento
Interno.

FundamentacâO
A matéria em exarne tern como sustentacão a Lei no 12.972, de 27/7/98,

que estabelece os requisitos para a declaracão de utilidade pUblica.
A entidade em questão tern personalidade jurIdica, está em regular

funcionamento ha mais de dais anos, não possul fins lucrativos e sua diretoria
é composta por pessoas idôneas e que näo percebern nenhum tipo de
remuneraçäo pelo exercIclo de seus cargos.

A entidade atende, pois, as condiçöes estabelecidas pela citada lei,
conforme atestam os documentos anexados ao processo, não havendo, pois,
obice a sua tramitaçãa.

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

pela tegalidade do Projeto de Lei no 1.835/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hety TarquInio, Presidente - Antonio JUlio, relator - AntOnio Genaro -

Sebastjäo Costa.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.854/98

Comissão de Constituicáo e Justica
Relatório

0 Deputado Wanderley Avila, por meio do Projeto de Lei no 1.854/98,
Pretende seja declarada de utitidade pUblica a Loja Sirnbálica União
Araguarina, corn sede no MunicIpio de Araguari.

Pubticado em 6/8/98, foi a projeto distribuIdo a esta Comissâo para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento

! Interno.
FundamentacàO

A Loja Simbólica União Araguarina e pessoa juridica, conforme cornprova a

1
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188documentaçao juntada 20 processo, e, de acordo corn 0 atestado da

autoridade competente, funciona ha mais de dois anos, Contando corn
diretoria idOnea, cujos membros não são remunerados pelos cargos que
exercern.

Em virtude de preencher os requisitos constantes na Lei n o 12.972, de
27/7/98, a entidade está habilitada ao tItulo de utilidade pUblica.

Diante do que foi dito, esciarecernos que estamos apresentando ernenda
somente para retificar a denominaçao da entidade.

Conclusão
Em face do relatado, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.854/98 corn a Emenda no 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redacão:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Loja Simbôlica União

Araguarina, corn sede no MunicIpio de Araguari.".
Sala das Comissães, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio Julio, relator - Sebastião Costa -

Antonio Genaro.
PARECER PAR.A TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.861/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Antonio Roberto, o projeto de lei em tela tern por
escopo declarar de utilidade ptiblica o Grupo Espirita Lagos Eternos, corn
sede no Municiplo de Dom Silvério.

Após publicada, a proposição foi encaminhada a este Orgão colegiadoPara
que seja examinada preliminarmente quanto as questOes juridica,
constitucional e legal, conforme mandamento contido no art. 102, 111, "a", do
Regimento lnterno.

Fundanientacao
0 art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98, dispOe que "a sociedade civil, a

associaçao ou a fundação constituida ou em funcionamento no Estado, corn 0
fim exclusivo de servir desinteressadamente a coietividade, pode ser
declarada de utilidade pUblica estadual desde que comprove:

- que adquiriu personalidade juridica; II - que está em funcionamento ha
mais de 2 (dois) anos); Ill - que Os cargos de sua direção nao saO
remunerados IV - que seus Diretores são pessoas idOneas".

Examinada a documentacao que instrui o auto de processo, verifica-Se 0
pleno atendirnento a tais requisitos, razão pela qual não vislumbramos obiceS
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de riatureZa juridica a aprovacão do projeto de lei em exame.
Conclusão

Em vista do aduzido, concluirnoS pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.861/98 na forma original.

Sala das Corn issöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - AntOnio Julio, relator - Sebastião Costa -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.863/98

Comissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o Projeto de Lei no 1.863/98
objetiva declarar de utilidade pUblica 0 NCicleo de Orientacão Espiritual
Lemmbyr, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Publicado em 13/8/98, foi o projeto distribuldo a esta Cornissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

FundarnentacãO
O Nücleo de Orientação Espiritual Lemmbyr é constituido na forma de

sociedade civil de carater filantrOpico sern fins lucrativos e tern sede e foro no
Municiplo de Belo Horizonte.

Conforme a documentacão apresentada, a entidade se encontra em
funcionamento ha mais de dois anos, tern coma membros de sua diretoria
pessoas de reconhecida jdoneidade, que não são remuneradas pelo exercIcio
de suas funçOes.

Atendidas, pois, foram as exigências contidas na Lei no 12.972, de 27/7/98,
que disciplina a declaracão de utilidade publica.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.863/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarquinio, p residente - Marcos Helênio, relator - AntOnio JUlio -

Antonio Genaro - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.864/98

Comissão de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em tela visa a
dedarar de utilidade pUblica o Grêmio Recreativo Feijão Queimado, corn sede
no Municipio de Belo Horizonte.

Publicado em 13/8/98, fol 0 projeto distribuldo a esta Comissão para exame
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190preUm,nar nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do 
Reg iment0Iriterno.

Fundarnentacao
De acordo corn o art. 1 0 da Lei no 12.972, de 27/7/98, para que a entidade

possa ser declarada de utilidade pUblica, deve ter personafldade juridica,
estar em funcionarnento ha mais de dois anos e ter como diretores pessoasidôneas e não remunerados pelo exercIcjo de suas funcaes.

Compulsando Os documentos anexados ao processo, verificamos que aentidade preenche Os requisitos mencionados na referida lei, tornando-sehabilitada a receber o titulo de utilidade püblica.
Conclusão

Em face do relatado, conclujmos pela juridicidade pela constitucionalidadee pela legalidade do Projeto de Lei no 1.864/98 na forma proposta.Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio JUlio, relator - Antonio Genaro -Sebastiáo Costa.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.867/98
Comissáo de Constituicao e Justiça

RelatOrio
De Iniciativa do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pUblica o Abrigo Frei Anselmo da Sociedade de São
Vicente de Paulo, corn sede no MunicIpio de Unal.

Apos ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, II!, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentacao
A entidade em questäo tern personalidade juridica está em regular

funcionarnento ha rnais de dois anos, não possui fins lucrativos e sua diretoria
e composta por pessoas idOneas, que nâo percebem nenhum tipo de
rernuneracão pelo exercIclo de suas funçoes.

Examinando os documentos anexados ao processo, constatamos que a
entidade cumpre as exigencias contjdas na Lei no 12.972, de 27/7/98, que
disciplina a matéria, estando apta, portanto, a receber o titulo declaratOrio deutilidade pUblica.

Conclusão
Diante do exposto concluimos pelajuridicidade, pela const i tucionalidade epela legalidade do Projeto de Lei no 1.867/98 na forma proposta.Sala das CornissOes, 29 de outubr-o de 1998.
Hely Tarquin,o Presidente - AntOnio JUlio, relator - Sebastião Costa -

AntOnio Genaro.
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PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.870/98
Comissão de ConstituicãO e Justiça

RelatOriO
De autoria do DeputadO Arnaldo Canarinho, o projeto de lei em epigrafe tern

por objetivo declarar de utilidade pUblica a Fraternidade Espirita Irmão
MirameZ, corn sede no Municipio de Contagem.

Nos termos dos arts. 188 e 102, Ill, "a", do Regimento Interno, a proposicãO
foi publicada e, a seguir, distribuIda a este órgão colegiado, Para exame da
matéria quanto aos aspectoS juridico, constitucional e legal.

Fundamentacao

o art. 1 0 da Lei no 12.972, de 27/7/98, estabelece que "a sociedade civil, a
associacão ou a fundacOO constituIda ou em funcionarnentO no Estado, corn o
fim exciusivo de servir desintereSsadamen te 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 nâo são rem unerados e IV - que seus
Diretores são pessoas idOneaS".

Analisada a docurnentacão que cornpOe o proceSSO, verifica-Se o
atendirnento de tais requisitos; portanto, não vislumbramoS Obice de natureza
juridica a aprovacOo do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluimoS pela juridicidade pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.870/98 na forma apresentada.
Sala das ComissOeS, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqUinio, Presidente - AntOnio JUlio, relator - AntOnio Genaro -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.890/98

ComissãO de Constituicão e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em epigrafe tern por
objetivo instituir o dia 13 de setembro como o Dia do Movimento das Donas
de Casa e Consumidores de Minas Gerais.

Após ser publicada, foi a proposicão encaminhada a esta ComiSsãO para
exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacao
A matéria em análise encontra respaldo no art. 65 da Constituicão

Estadual,. que atribui a iniciativa de propor leis complernentar e ordinária a
qualquer membro ou comissãO da Assembléla Legislativa.



w

192Ademajs analjsando o art. 22 da Constituicão Federal, que trata dos atosl
egislativos de competéncia privativa da União, verificamos que a iniciativa 

emexarne neles não está referjda
Reportarnonos por firn, ao § 10 do art. 25, a competéncia do EstadoFederado, que dispöe:
"Art. 25-
§ 10 - São reseadas aos Estados as competéncias que não Ihes sejamvedadas por esta Constituicão"
Examinada a Lei Major, particularmente quanto ao aspecto da iniciativa,constatarnos a legitimidade deste Poder para instituir datas cornernorativasNão se vislumbra pots, vIco de natureza jurIdica ou constitucional que

rnpeça a aprovaçao deste projeto de lei.
Entretanto, optamos por apresentar a Emenda n o 1 ao projeto, objetivandomudar a denorn:nacao "Dia do Movjmento das Donas de Casa eConsumidores de Minas Gerais", para "Dia do Consumidor de Minas Gerais",por adequarse meihor ao caráter generico da lei.

Conclusão
Em vista do exposto concluirnos pela juridicidade pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.890/98 corn a Ernenda n° 1, a seguirredigida.

EMENDA N o 1Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redacao:"Art. 10 - 
Fica instjtuido o dia 13 (treze) de setembro como o Dia do

Consumidor de Minas Gerajs."
Sala das Corn issöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInjo, Presidente - Antonio Julio, relator - Marcos Helénio -Sebastião Costa - Antonio Genaro.

PARECER PARA 0 1 0 TIJRNO DO PROJETO DE LE! N O 950/96
Corn issào de Constituiçao e Justiça

Relatórjo
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o Projeto de Lei n° 950/96 tern por

objetjvo estabelecer condicoes para o pagamento, pela administraçao pUblica
estadual de faturas referentes a serviços prestados por terceiros.Pubj jcada em 1 2/9/96, veio a matéria a esta Cornissão, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, lii, "a", do Regimento Inferno, para exame preliminar dejuridicidade, Constituc jonalidade e legalidade.

Fundamentacao
As licitacoes e os contratos ce!ebracjos pela adrninistracao piblica sãor

egulados pela Lei Federal n° 8.666, de 1993, a qual estabejece no art. 71, a
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responsabilidade do contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciános,
fiscais e comerciais resultantes da execucão do contrato.

Os § 1 0 e 20 do mesrno dispositivo legal, corn a redacão dada pela Lei n°
9.032, de 1995, preceituarn que a inadimpléncia do contratado corn referência
aos mencionados encargos não transfere para a administração a
responsabflidade por seu pagamento, a exceção dos encargos
previdenciários pelos quais a adrninistraçào responde solidariamente corn o
contratado, nos terrnos do art. 31 da Lei n° 8.212, de 24/7/91.

Em Minas Gerais, a Lei n° 9.444, de 1987, que dispOe sobre as licitaçOes e
os contratos da adrninistracão centralizada e autárquica do Estado, embora
anterior a lei federal de normas gerais, continua em vigor, salvo naquilo em
que esteja em dissonância corn a norma superior.

O art. 85 da lei mineira trata da responsabilidade do contratado pelos
encargos trabaihistas, previdenciais, fiscais e comerciais decorrentes da
execucão do contrato, estabelecendo, ainda, que cláusula contratual
expressa em contrário pode isentar o contratado de tais responsabilidades.
Admite, tarnbém, que a administração, a qualquer tempo, exija a
comprovação do cumprimento dos encargos como condiçào do pagarnento
de seus créditos.

O § 10 do supracitado art. 85 isenta a administracão da responsabilidade
pelo pagarnento de quaisquer encargos, em descompasso corn a lei federal,
que admite a responsabilidade solidaria da administracão em relacão aos
encargos previdenciários, resultantes da execuçào do contrato.

O Projeto de Lei n° 950/96, ora analisado, pretende condicionar o
pagamento de faturas, mesmo que parciais, referentes a serviços prestados,
a comprovação pelo contratado do cumprimento das obrigaçOes sociais e
trabaihistas relativas aos ernpregados encarregados da execução das tarefas.

Em primeiro lugar, entendernos que qualquer disposição legal relativa a
contratos celebrados pela adrninistração püblica deva ser inserida na lei
especIfica sobre a rnatéria e não veiculada em novo diploma legal.

Nesse passo, parece-nos mais adequada a elaboração de urn substitutivo
mediante o qual se dé nova redacão ao art. 85 da Lei n° 9.444, de 1987.

Por outro lado, parece-nos que a medida resguarda os interesses do
Estado porque, ernbora a lei federal estabeleça a responsabilidade solidária
da administração somente quanto aos encargos previdenciários, nossos
triburiais tern-se manifestado de forma diversa sob a alegação de que o
beneficiário da prestacão laboral é igualmente responsável em face dos
empregados encarregados da execução dos servicos contratados.

Evidentemente, 	 o 	 descumprimento 	 de obrigaçOes 	 trabalhistas,



194previdenciárias, f,scais e comerciajs acarretará para 0 COntratado as saricaesprevistas na legislaçao pertinente.
A matéria encontra-se inserida entre aquelas de competencja do Estado e

no se submete a norma de iniciativa privativa dos outros Poderes do Estado.
Conclusáo

Pelo exposto, concluImos pela juridicidade, pela COnStitucjonaljdade e pelalegalidade do Projeto de Lei n o 950/96 na forma do Substitutivo n o 1, a seguirapresentado
SUBSTITUTIVO N O 1 AO PROJETO DE LEI N O 950/96

Dá nova redaçáo aos arts. 82 e 85 da Lei no 9.444, de 25 de novembro de
1987, que dispöe sobre as !:citaçöes e os contratos da administracao
central izada e autárquica do Estado.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 82 da Lei n o 9.444, de 25 de novembro de 1987, fica

acrescentado do seguinte inciso V:
"Art. 82- ................................................................
V - cornunicaçao a autoridade superior, por escrito e em tempo hábil, da

verificação de descumprimento, pelo contratado, dos encargos de que trata 0art. 85.".
Art. 20 - 0 art. 85 da Lei n o 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a

vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 85 - 0 contratado e responsével pelos encargos trabaihistas,

previdencjários fiscais ou comercjajs decorrentes da execução do contrato.
§ 1° - A inadimplencia do contratado relativa a encargos trabalhistas, fiscais

e comerciais não transfere para a administracao a responsabjljdade par seu
pagamento e não pode onerar o objeto do contrato ou restringir aregularizaçao e o uso das obras e edificaçaes, nem mesmo perante 0 registrode imOveis.

§ 20 - A adrninfstracao püblica resporide solidar-jarnente corn o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, flOS
termos do art. 31 da Lei Federal no 8.212, de 24 de juiho de 1991 - Le:
Orgânica da Seguridade Social.

§ 3° - A administracao poderá condicionar o pagamento do valor do contrato
a cornprovaco da quitação dos encargos trabalhistas e previdenciarlOS,
devendo, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais
encargos pelo contratado.

§ 4° - A administracao püblica poderá exigir seguro para garantia de
pessoas e bens, devendo essa exigência constar no edital da Iicitação ou no
convite.".
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqüIflio, Presidente - Antonio Jãlio, relator - Sebastião Costa -

Antonio Genaro.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.781/98

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatôrio

0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Miguel Barbosa, tern como
objetivo anistiar dividas referentes a infraçöes de trânsito cometidas
anteriormente a vigOncia da Lei Federal no 9.503, de 23/9/97 (Codigo de
Trânsito Brasileiro).

Publicado em 5/6/98, foi o projeto distribuldo a esta Comissão para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispae o art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno.

Fundamentacão
O projeto sob comento procura dar mais agilidade aos trabalhos do

DETRAN-MG, cujos cadastros se encontram sobrecarregados de multas, em
grande parte ja prescritas. Por outro lado, muitas dessas multas são
incobráveis, dada a desatualizacão do cadastro dos velculos envolvidos nas
infraçOes que geraram tais penal idades.

Não ha düvida de que o Estado tern competência para anistiar os infratores
relativamente a penalidades que envolvam infraçOes de trãnsito cometidas
dentro de seus lirnites territoriais, haja vista que a cobranca das multas
Correspondentes também é prerrogativa sua.

Ora, a Constituicão da Repiiblica, em seu art. 25, § 1 0 , conferiu aos entes
federados competéncia para legislar sobre todas as matérias de seu
Interesse, corn exceção daquelas que sejam vedadas pela própria Carta
politica. Corn base nesse dispositivo, portanto, é legitimo ao Estado dispor
Sabre a matéria em questão.

Contudo, é necessária avaliacão cuidadosa quanto a repercussão
fm nanceira da medida que ora se propãe, o que certamente será feito pelas
COrnISSöes de rnérito as quais a proposicão foi distribuida, uma vez que, corn
a vigéncia da Lei Federal no 9.503 de 1998, o Estado tern que repartir o fruto
de sua arrecadação corn os rnunicIpios conveniados.

Por outro lado, a redação do projeto e por demais deficiente do ponto de
vista técnico, razão pela qual entendemos por bern apresentar o substitutivo
que integra este parecer. ijma dessas incorreçöes diz respeito a confirmacão
de penalidades criminais, matéria estranha a competência do Estado.
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Pelas razöes aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela
COnStitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.781 na forma doSubtlttjvo no 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTVO N O 1
Anistia multa decorrente de infraçao de tránsito
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica anistiada a multa decorrente de infraçao de trãnsito inclulda
nos grupos 3 e 4, conforme a alinea "a" do inciso I do art. 10 da Resolucao do
CONTRAN no 812, de 3 de setembro de 1996, cometida em data anterior a da
vigêncja da Lei Federal no 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 21 - Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) diascontados da data de sua publicaçâo
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrárjo.
Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - AntOnio JCjlio, relator - AntOnio Genaro -

Sebastjão Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.873/98

Corn issão de Constituicao e Justiça
RelatOrjo

De autorja do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe visa aalterar a Lei n o 12.462, de 7/4/97, que cria o Fundo Estaduaf de Prevençao,
Fiscalizaçao e Repressão de Entorpecentes - FUNPREN - e dá outrasprovjdências

Publjcada em 27/8/98, vem a proposicao a esta Comissão para receber
exame preliminar quanto a sua juridicidade CoflStitucjonalidade e Jegalidade,
nos terrnos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A alteracao da Lei n o 12.462, de 7/4/97, como proposta pelo Governador do

Estado, tern em vista incluir urn representante da Policia Militar de Minas
Gerais na composicao do grupo coordenador do FUNPREN para assegurar a
valjosa contribuicao dessa corporacao ao Fundo, em razão de seu trabaiho e
experiêncja no combate ao uso de drogas e entorpecentes

A matérja encontra respaldo no inciso V do art. 2 0 da Constitujçao mineira,
posto que é objetivo prioritário do Estado criar condicOes para a segurança e
a ordem püblicas. Além disso, a referida Constituicao dispoe, em seu art. 137,
que a Policia Militar se subordina ao Goverriador do Estado, o que faculta ao
Chefe do Executivo mineiro indicar urn de seus componentes para compor 

0

197
FUNPREN. Uma vez que a finalidade do Fundo se vincula estreitamente a
seguranca pOblica, a pretendida inclusào não desvirtua os objetivos
institucionais da Policia Militar.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridiciade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.873/98.
Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente e relator - Sebastião Costa - Marcos Helênio -

AntOnio JUlio.

COMUNICAçAO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcAO

- 0 Sr. Presidente despachou, em 4/11/98, a seguinte comunicaçäo:
Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

João Vicente de Oliveira, ocorrido em 29/10/98, no MunicIpio de Bela Vista de
Minas. (- Ciente. Oflcie-se.)
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ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 6/11/98
Presidéncia do Deputado Ibrahim Jacob

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum'.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Dimas Rodrigues - Ermano Batista - Hely TarquInio -

Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - Marco Regis - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira -
Rémolo Aloise - Sebastiâo Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - As 9hl5min, a lista de

comparecirnento nâo registra a existéncia de nümero regimental. A
Presidêncja deixa de abrir a reuniào, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 9, as 20 horas.

AlA DA 416 a REUNIAO ORDINARIA, EM 5/11/98
Presidéncia do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecirnento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expedierite): Ata -
Correspondéncia: Mensagern no 300/98 (encaminha o Projeto de Lei no
1960/98), do Governador do Estado - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposicoes: Requerimentos n os 2.715 a 2.718/98 -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Raul Lima Neto - Questão de
ordem - Encerramento

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leáo - Agostinho Patrüs - Ajalmar Silva -
Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Ermano Batista - Geraldo
Santarina - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob -
Isabel do Nascirnento - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Joâo Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros -
Kemil Kurnaira - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
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Sebastião Costa - SebastiOo Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley
Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. 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.

1  Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 3°-Secret6rio, nas funcOes de 2°-

Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restricOes.

Correspondéncia
- A Deputada Maria Olivia, 5 8 Secret6ria , nas funcOes de 1 a Secretária , lé a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 300/98*

Belo Horizonte, 4 de novembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

manifestacâo dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei,
que transforma cargo de provimento em comissão no Quadro Especial da
Secretaria de Estado da Fazenda, a que se refere o Decreto no 36.033, de 14
de setembro de 1994.

A proposta que ora encaminho objetiva atender a alteracäo da estrutura da
Secretaria de Estado da Fazenda, relativamente a Assessoria de
Planejamento e Coordenacão, adequando a denominacão do cargo de
direçOo, de provimento em comissão, a unidade administrativa
correspondente, em decorrência da Lei no 12.984, de 30 de julho do corrente
ano, que dispOs sobre o Sistema Estadual de Financas e a nova estrutura
orgânica da mencionada Pasta.

Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência o meu elevado
apreco e especial consideracäo.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N o 1.960/98

Transforma cargo de provimento em comissäo no Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, a que se refere o Decreto C

36.033, de 14 de setembro de 1994.

FIM
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Fica transformado 1 (urn) cargo de provimento em comissâo de

Diretor II, cOdigo MG-05, sirnbolo DR-05, em 1 (urn) cargo de 
Assessor..Chefe, cOdigo MG-24, simbolo AH-24, no Quadro Especial de Pessoaf da

Secretaria de Estado da Fazenda, a que se refere o Anexo l-T do Decreto n°
36.033, de 14 de setembro de 1994 - Cargos COmissionados -, observado o
disposto no artigo 2° do Decreto n o 37.711, de 29 de dezembro de 1995.Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.

Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrárjo.
- Publicado val o projeto as Comissöes de Justiça, de Administracao

Ptibljca e de Fiscalizacao Finance Ira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn a texto original.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposicoes

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

- Nesta oportunjdade sào encaminhadas a Mesa as seguintes proposfcoes:
REQUERIMENTOSNO 2.715/98, da Comissâo de Direitos Humanos, solicitando que esta Casa

manifeste sua solidariedade ao Frei Rodrigo de Castro Amedée Peret e aos
agentes pastorais, Os quals foram vitimas de atos de violência praticados por
policials militares e fazendeiros no Pontal do Triãngulo. (- A Comissào de
Direitos Humanos)

No 2.716/98, da Corn issao de Direitos Humanos, solicitando seja formujado
apelo ao Governador do Estado e a Comissâo Operaclonal de Reforma
Agrária - CO -, corn vistas a que se aceleremas acöes que conduzam a
uma verdadeira reforma agraria. (- A Comissão de Politica Agropecuarja)

NO 2.717/98 da Comissao de Direjtos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor da Poilcia Federal, corn vistas a que sejam apurados corn
rigor e agilidade as fatos ocorridos recentemente no Pontal do Triãngulo.

NO 2.718/98, da Conijssâo de Direjtos Humanos, solicjtando seja
encarnjnhado oflcio ao Ministério da Refornia Agrária alertando esse Orgãopara os fatos ocorridos recentemente no Pontal do Triángulo (- Djstribujdos aComissâo de Direifos Humanos)

Oradores Inscrjtos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Raul Lima Neto.
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados , quero falarde urn assunto que julgo importante ate porque hoje, pela marTha, Ii no

caderno "Ecológico" do jamal "Estado de Minas" urna matéria na qual o
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jomnalista apontava para a povo mineiro o que julga ser uma solucao. Solucão
porque, na sua tese, afirmava corn muita propriedade que a Mata Atlântica e a
Bacia Amazônica clamarn par socorro desesperadamente e falava sobre a
consideracão que a homem tern tido para corn a melo ambiente. Em sua
matéria, ele afirmava, na minha interpretacão, que a consideracão do homem
para corn a natureza era totairnente desprezivel, pois a homem, sern tornar
consciência, pela cegueira das coisas espirituais que a envolvem, destrói
totalmente a mae Terra e, também, o pal universo.

Na verdade, a natureza não é Deus, nem a universa tern poderes divinos.
Quem fez a universo e a natureza foi Deus. Mas Deus não faz nada morto, e,
como conseqüência de sua criacão, a natureza é tarnbérn urn elemento vivo.
Se não tornarmos uma medida irnediata, se não despertarmos imediatamente,
podemos ser as causadores da destruição total do ambiente em que estamos
vivendo.

0 fato, senhores, é que a nosso desprezo dá-se, talvez, não pela rnaldade
do homem, mas pela cegueira do homem, pela falta de conhecimento. Fol
Deus quem disse, certa feita, que "a Verba é eterno, perfeito 0 homem" e que
a homem erra par desconhecer e peca também por ignorância, porque sO a
descanhecimento e a ignorância podem ser as causas justificaveis ou menas
humllhantes para as açoes do homem, especialmente do povo brasileiro,
nesses Oltimos anos, nessa Ultima década que antecede a entrada do ano
2000. Os nossos rios, as nassas rnatas, a nossa fauna e a nossa ictiofauna
estão sendo devastados de uma forma tao irresponsavel que, se não houver
urna atitude, diria ate extrema, par parte das autoridades, quando
despertarmos sera muito tarde.

Estava fazendo uma consideracão em minha casa sabre como a natureza
realmente retribui e a homem não percebe isso. Tomei coma exemplo a Norte
de Minas, as cidades de São Francisco e Januária, cidades que ha 20, 30
anos nãa dispunharn da tecnolagia que hoje temas, não tinham as
informaçoes que temas hoje, as estradas para escoamento dos produtos -
elas haje existern -, nem financiamentos do Banco do Nordeste tao intensas
coma as atuais, au pela menos corno hoje se propaga, e a natureza produzia
muito rnais. Aquela era urna regiãa riqulssima na producão de produtas
peculiares, coma as derivados da cana, a rapadura, a aguardente, a algodão,
que era exportado para todo o Pals e ate para fora. Erarn tantos produtos em
quantidades tao grandes. A terra retribula corn fartura, havia peixes em
abundãncia. E agora? Agora resolvemos plantar a que não nos é peculiar. A
Chapada GaUcha resolveu plantar - e esta indo bem - a soja. Mas descobriu-
se que a saja não 6 urn elemento do Node de Minas. Para se ter idéia, estão
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corn urn projeto de tirar as águas da cabeceira do rio Carinhanha para irrigar,
as grandes plantaçoes de soja, porque aquela é uma região urn pouco seca
para a soja, mas é uma região propicia para outros produtos, como o
algodâo, o milho e tantos outros cereals que não necessitam dessa irrigacaO
que demanda grande volume de água onde nâo ha, penalizando
consequentemenfe, Os rios.

Soube, recentemente de urna notIcia que me deixou muito triste. 0 rio
Cochá talvez seja urn dos mais bonitos do Norte de Minas, possuirido belezas
cénicas incalculáveis. Conheço muitos rios em outras cidades do mundo e
acho que nem no Cap Cod, no Cabo do Bacalhau, nos Estados Unidos,
encontrarernos belezas tao deslumbrantes quanto aquelas veredas do rio
Cochá. No entanto, uma empresa italiana, urn casal de italianos, boas
pessoas, alias, fez uma represa na cabecejra do rio Cochá. E os Orgãos
ambientalistas deixaram que isso acontecesse. Senhores, se fizéssemos isso
ha 50 anos atrás, talvez por falta de conhecirnento nâo serlamos tao punidos
quanto agora por Deus. Deus existe. Os paises do Primeiro Mundo chegaram
a essa condiçao, e urn dos fatores que muito contribuiu para tanto fol 0
reconhecimento da necessidade imediata de recuperar sua prOpria terra. A
natureza não está acima do homem. 0 homeni está acima da natureza. A
natureza e a terra foram feitas para o homem, e não, o homem para a terra ou
para a natureza. 0 homem é a principal criação de Deus. Deus projetou este
planeta, esta Terra para o homem. A Biblia diz que os céus SãO os céus do
Senhor, mas a Terra, Ele a deu aos fllhos dos hornens e o fez para que nOs a
governássernos e usufruissemos das maravilhas e das deilcias deste paralso
onde nos colocou. Podernos ate curar a Terra, corrigir erros da natureza, pois
o homem tern poder para isso. Mas, ao inves de usarrnos da inteligência e do
governo que Deus nos deu para abençoar aquilo que conosco vive debaixo
do Sol e nos permite viver, estanios destruindo a natureza devido a cegueira
espiritual, consequencia da idolatria, do fato de o homem tirar os olhos de
Deus, do alvo, e voltar-se para si mesmo. E, de repente, os compromissos, 0
partidarismo a vanglOria, a facção, a porfla, a inimizade, a ira, a peleja, a
disputa, a vaidade, a prepotência faz corn que o homem abandone seu
cornpromisso corn a natureza. E nOs vamos, sirnplesrnente, não marcando
passo no tempo, rnas destruindo no tempo os passos ou os rastros da ação
de Deus na face da Terra. Parece ate uma insisténcia incoerente falarmoS
quase sempre sobre o rneio ambiente. E que sabernos, por aquilo que
aprendemos, da irnportância desse assunto, que tern sido irrelevante no
nosso Pals. Muitos eventos importantes tivemos, muitas agendas ecolOgicas,
rnas, na realidade, näo ha nenhuma execução de projeto, nenhuma iniciativa
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para que uma mudanca aconteca. Ainda continua, aos olhos da justica, a
sombra dos arnbientalistas responsáveiS, o desmatamento, a
irresponsabilidade daqueles que estão devastando os cerrados.

Temos urn projeto hoje, aqui. Fizemos urn requerirnento para que ele
entrasse na pauta, sobrestando-a, urn projeto que dispöe sobre a
conservacão dos cerrados sobre a proibicão do desmatamento dos cerrados
para fins de carvoejamento. Isso já é proibido em quatquer pals do Primeiro
Mundo, porém aqui, no Brash, fazernos as leis, mas depois, sabemos, elas
podem não ser curnpridas, porque a história do nosso Pals, a jurisprudéncia
dos procedimentos dos Governos nos mostram isso. Quantas leis estão al,
boas, mas nào são executadas, não são cumpridas. Fizemos urn projeto
tornando area de preservacão ambiental - APA - o rio Pandeiros, o ünico rio-
bercário de toda a bacia do São Francisco. Agora, senhores, em época de
Piracema, ainda se percebem pessoas corn rede, pessoas pescando alt no rio
Pandeiros, e não ha nenhurn policiamento. Ora, se está proibida a pesca, por
que podemos ver em todos os lugares, em Trés Marias, por exemplo, o peixe
ser vendido na beira das estradas, as barracas armadas, os "frizeres" cheios
de peixes? E diante dos olhos do IBAMA, diante dos olhos da Pohicia
Florestal! Ora, se é proibido pescar, consequentemente, se alguérn aparece
vendendo peixe, essa pessoa teria de ser presa e levada a que pescou,
porque essa pessoa cometeu urn delito. Num surubirn vai se encontrar
dezenas, centenas de mhlhares de ovas, porque nessa época quase todos
estäo ovados.

Se abordei esse assunto, foi para deixar, mais urna vez, registradas as
minhas palavras de que, se quiserrnos, podemos ter o controle da terra, do
nosso meio ambiente e, consequentemente, teremos urna resposta positiva
tambéni do meio ambiente, porque, quando os rios estão limpos, as matas
preservadas, especialrnente as matas vitais para a conservacão do equillbrio
das águas, como Os cerrados, as grandes florestas, as rnatas ciliares,
tambérn a natureza se torna limpa para conosco. Mas nôs, pelo nosso
desconhecirnento, ao invés de curarmos a terra, nós a adoecemos, jogando
em nossos rios todo o tipo de dejetos, de bactérias, de objetos que não são
biodegradaveis, enfim, desrespeitamos totalrnente o ambiente em que
vivemos. Vocés acham que teremos sempre tempo para fazer isso? Vocés
acham que nao teremos uma resposta de Deus, que fez o meio ambiente e
que nos fez?

Meus senhores, para que seja despoluIda a terra, para que seja habitada e
justa urna nação, é preciso, primeiramente, despoluir o coração daqueles que
a governam. E, para que o nosso coração seja despoluido e possam fluir as
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Certa feita, havia uma grande festa, em que muitos estavam curiosos Para
saber onde encontrar a solucâo Para Os próprios problernas ou Para Osproblernas de pessoas envolvidas corn aqueles que ali estavam. Eles nao
trnham resposta nem sequer sabiarn se a re!igiäo verdadeira era aquelamesma, porque essa diivida sempre pairou no coraco do homern, 

porquejavimos acontecer tantas atrocidades em nome da religiâo.
Mas, no ápice da festa, o Verbo de Deus, Jesus, ievantouse e disse: "Se

alguem tern sede, vem a mim e beba. Quern crer em mim, como dizem asEscrituras , no seu interior fiuirâo rios de água viva". E serâo rios de águas,
no como essas que vimos, mas de outras águas, corno a justiça, a verdade,o compromisso corn Deus e corn o povo que nos co!ocou na condiçâo de
autoridade Muito obrigado.

Questão de Ordemo Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente rnesmo estando inscrito 
0Deputado João Leite, gostarIamos de pedir o encerrarnento de piano, da

reuniâo por nao haver "quorum" Para a continuacão dos nOSSOS trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcja de
"quorum" Para a continuaco dos trabaihos e encerra a reunio, convocando
os Deputados para a reuniâo de debates de amanhã dia 6, as 9 horas.Levanta-se a reuniäo

ATA DA 95 a REUNJAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDORAs 

quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de agosto
de mil novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes 

OSDeputados Geraldo Nascirnento, Arnaldo Penna (substituindo este ao
Deputado José Miiitão por Indicacâo da Liderança do PSDB), Marcos Helénio
(substitujndo o Deputado Antonio Andrade, por indicacao da Liderança doBloco Parlamentar de Oposicao) e Raul Lima Neto (substituindo o Deputado
Joo Leite, por indicacâo da Lideranca do Bioco Social Trabalhista), membrosda supracitada Comissâo Havendo nümero regimental,o Presidente,
Deputado Geraldo Nascirnento declara aberta a reunião e, em virtude daaprovacao de r

equerjmen0 do Deputado Arnaldo Penna, dispensa a leitura
da ata da reunjáo anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
nlembros da Comissâo presentes A seguir, a Presidéncia informa que a
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reuniãO se destina a discussão, corn a TELEMIG Celular, do seu programa de
incentivo a troca dos apareihos analogicos pelos digitais, especialmente no
que tange ao sisterna de Iocalização de chamadas (bina) pelos usuários de
apareihoS analógicos em que tal servico é disponIvel. Após, o Presidente
comunica que a Consultoria da Casa avaliou os docurnentos relativos a
denüncias contra a Associacáo dos Servidores Civis do Brasil-ASCB- e
verificou a impossibilidade de se proceder a estudos sobre o assunto, pois a
ConstituicãO Federal veda o anonirnato. Ato continuo, o Presidente esclarece
que se encoritram ern poder da Mesa, a disposição dos Deputados,
correspondêricia do Sr. Eli Lopes da Silva em que faz denUncia contra os
Supermercados Carrefour, por desrespeito a Lei do Consurnidor, e oficio da
Delegacia Especializada de Ordem EconOrnica em que presta inforrnaçOes
solicitadas pela Comissáo sobre a possibilidade de instalacâo de uma divisão
dessa delegacia, reivindicada pelo PROCON de Belo Horizonte. ApOs, o
Presidente determina a assessoria da Comissão que faça os devidos
encaminhamentos. A seguir, informa que, em 19/8/98, designou o Deputado
Ambrôsio Pinto para relatar, no 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.390/97. A
seguir, a Presidéncia passa a palavra ao Deputado Marcos Helènio, para que
teca as consideraçOes iniciais sobre o objetivo desta reun;âo. Após, o
Presidente inforrna aos Deputados e demais participantes que serào ouvidos
na reunião os Srs. Doriles Leitão de Almeida Neto, radialista e locutor "free
lance"; Gilrnar Camargo de Almeida, José Moreira da Silva Ribeiro e
Alexandre Morici, Gerente de Informação a Clientes, Assessor de
Regulamentaçao e Gerente de Rádiofreqüéncia Metropolitana, da TELEMIG
Celular, respectivamente; e Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do
PR000N-BH. Em seguida, o Presidente passa a palavra aos convidados
Para discutirem o programa, desenvolvido pela TELEMIG Celular, de
incentivo a troca dos aparelhos anaiógicos pelos digitais, oferecendo como
principal atrativo o acesso ao servico de identificacäo de chamadas (bina).
Apas as exposiçOes dos convidados, abrern-se os debates, conforme consta
nas notas taquigráficas. Transcorridos Os debates, o Deputado Marcos
Helênio apresenta requerimento em que solicita ao Centro Tecnológico de
Minas Gerais-CETEC- estudos sobre as condicOes técnicas Para
fornecimento dos serviços de identificacão de chamadas aos donos de
apareiho celular analOgico. Submetido a votacão, é o requerimento aprovado.
Em seguida, o Deputado Marcos Helênio sugere a Comissão seja realizada
outra reuniâo corn a presenca de representantes do CETEC Para que se
amplie a discussáo sobre o terna em questao, o que é acatado pela
Presidéncia. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a
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presenca dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissäo para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Cornissöes, 27 de outubro de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - Ambrósio Pinto.

ATA DA 21 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SACJDE
As quatorze horas e trinta minutos do dia dois de setembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Romeu Queiroz, Presidente da Comissão supracitada; Carlos
Pimenta, Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e Wilson Pires, membros da
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reuniào se destina a ouvir os Srs. Benedito Scaranci
Fernandes, Superintendente de Epidemiologia da Secretaria da Saüde; Apolo
Heringer Lisboa, Secretário Adjunto Municipal de SaUde; Frederico Carlos de
Carvalho Soares, Coordenador da Fundacão Nacional de SaUde - FNS - e
Ronaldo Silva Caldeira, responsável pelo controle de zoonoses da Prefeitura
de Pedro Leopoldo, sobre a dengue no Estado, bern como a avaliar as
providências para o combate e a prevençào da doença. Em seguida, convida-
os para tomar assento a mesa. A Presidência registra, ainda, a presenca dos
seguintes convidados: Sras. Maria Helena Franco Morais, Chefe de Controle
de Zoonose da Secretaria de SaUde de Belo Horizonte; Gilvânia CozenZa,
médica do nt:icleo de epidemiologia da mesma Secretaria; Silvana TecleS
Brandão, Técnica de Controle de Zoonose da mesma Secretaria; Srs. JoãO
Carlos Pinto Dias, medico da Fundaçáo Oswaldo Cruz; Paulo Mansur,
consultor juridico da Federação do Comércio; Jefferson Ney Amaral, Vice-
Presidente para Assuntos PUblicos e Sociais da CDL; Maria Cristina PalhareS
Machado, responsável pela medicina preventiva do SESI e membro do
Conseiho da FIEMG; Milton Machado Mourão, Presidente do Conseiho de
Saüde da FIEMG; José Nelson de Almeida Machado, Chefe de Controle
Sanitário da COPASA-MG; Arlete Nogueira, Presidente da UVEMIG; Auro
Rodrigues Batista, 1 1-Secret6rio da Cámara Municipal de Lagoa Santa; Maria
Isabel Magalhães Fonseca, veterinária e representante da Prefeitura de
Caeté; Adma Jussara Fonseca de Paula, Coordenadora de Combate a
Dengue de Vespasiano; Francisco Leopoldo Lemos, Chefe de DivisãO de
Vigilância a SaCide de Ribeirão das Neves; AntOnio Rodrigues Xavier,
Coordenador da Dengue em Mario Campos; Célio Elias, Secretário de SaOde
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e	
o Deputado Romeu QuelroZ tece consideracoes

ontagem A segUiI, AdelmO Ciciais e passa a palavra ao Deputado arneirO LeãO, autor do
equerimento que motiVOu o convite. prosseguindo, o Deputado Romeu
ueiroZ pasSa a direcãO dos trabaihos ao Deputado Carlos Pimenta. Este na

ase de debates, pasSa a palaVra aos Srs. Milton Machado MouràO, João
Carlos Pinto Dias, Arlete NogUeira, Auro Rodrigues Batista, Apolo Heringer
Lisboa, Adma Jussara Fonseca de Paula, Frederico Carlos de Carvalho
SoareS, Silvana TecleS BrandàO, Francisco Leopoldo LemoS e BeneditO
ScaranCi Fernandes, conforme consta nas notas taquigraficas. Em seguida o

s Pimenta pa
a direcão dos trabalhos ao DeputadO AdelmO

Deputado Carlo reuniãO, a Psidéncia agradece a
Carneiro Leão. Cumprida a finalidade da 	

re 

presenca dos convidados, coloca o LegiSlativo mineirO a d
ispOsicOo para

estudar o problema e contribUir para consCientiza r a populacäo corn vistas a

prevenir nova epidemia de dengue, convoca Os membros da ComiSsão para a

prôxima reuniäo ordinária, determina a lavratUra da ata e encerra 
05

trabalhos.
Sala das ComisSOes, 5 de novembro de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Ca

rneiro

Leão -Wilson Pires.ATA DA 4 REUNLAO EXTRAORDLNARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR
DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE
MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PUBLICA E PRIVADA,

BEM COMO A COMERCIALIZAcAO DOS MESMOS NO ESTADO
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de outubro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comlssöes °
Deputados Wilson Pires, Adelmo CarneirO Leäo, Carlos Pimenta e Beflé
Guedes (substituifldo este ao Deputado Atencar da Silveira JOnior, por
indicação da Lideraflca do Bloco Social Trabathista), membros da supracitada
Comissão. EncOntrase presente também o Deputado Arnaldo penna
Havendo nOmero regimental o presideflte, Deputado Wilson Pires, declara
aberta a reunião e, em vidude da aprovacOo de requerimeflt

o do DepUtado

Bené Guedes, dispenSa a teitura da ata da reUniäo anterior, a qual e dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a
finalidade da reunião é ouvir os depoimefltos dos Srs. MérCio Nogueira de
Castro e René Godoi Monteiro de Castro, proprietáfios da Distribuidota Minas
Prata Ltda.; Davidson Alves Lucas, proprietário da DistribuidOra Hospitaval
Ltda.; e Francisco WakabaYashi Fabri, proprietário da DistribuidOra
Districampos, de Governador Valadares, acomPaflhad0 por seu adVogado,
Sr. Vladimir Alves de Rezende Moura. A presidência discorre sobre 

0



W

208
funcionamento das CPIs e passa a ouvir os depoimentos dos Srs. René
Godoi Monteiro de Castro e Mércio Nogueira de Castro, que, em seguida, são
Inquiridos pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Irani Barbosa e Wilson
Pires. A Presidéncia agradece a colaboração dos referidos convidados e
suspende a reunião para que entre na sala o próximo depoente. Nesse
momento o Deputado Bené Guedes se ausenta da reunião, e 0 Deputado
Arnaldo Penna assume as funçoes de membro da Comissão. Reabertos os
trabaihos, são prestados, novarnente, esciarecimentos referentes as CPIs, e
é concedida a palavra ao Sr. Davidson Alves Lucas, que presta seu
depoimento. Em seguida, o depoente é inquirido pelos Deputados Adelmo
Carneiro Leão, Irani Barbosa e Wilson Pires. Não havendo mais perguntas a
serem feitas, o Presidente agradece a colaboracão do depoente e solicita que
seja conduzido a reuniao o Sr. Francisco Wakabayashi Fabri. Este faz seu
pronunciamento inicial e, em seguida, e questionado pelos Deputados Adeimo
Carneiro Leáo e Irani Barbosa. Não havendo mais perguntas, o Presidente
agradece sua colaboraçao e o dispensa. Registra-se que o conteüdo da
reunião consta, na integra, nas notas taquigraficas. 0 Presidente indaga se
ha alguma proposiçao a ser apresentada. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão,
corn a palavra, apresenta dois requerimentos, nos quais pede sejam enviado
oficios ao Sr. Gustavo Costa Valadáo, solicitando informar a Comissão por
quantos dias sua cliente, a Sra. Maria Hely Rosa de Castro, esta
impossibilitada de comparecer para prestar depoimento e em que condiçôes
poderá faze-b; e a Junta Comercjal de Minas Gerais, sobicitando que seja
remetida a Comissão cópia do contrato de constituicão da Empresa Centro
CirUrgico Ltda., bem como de todas as suas alteracc5es contratuaiS.
Colocados em votacão, cada urn por sua vez, os requerimentos SO
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares convoca os membros da Comissão para as
próximas reuniöes extraordinárias a serern realizadas no dia 5/11/98, as 10 e
as 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 5 de novembro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Irani Barbosa - Adelmo Carneiro Leão - Carlos

Pimenta - João Batista de Oliveira.
ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE

INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE
M EDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PUBLICA E PRIVADA,

BEM COMO A COMERCIALIZAcAO DOS MESMOS NO ESTADO
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e urn de outubro de ma

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes OS

209
DeputadoS Wilson Fires, Irani Barbosa, Adelmo Carneiro Leão, João Leite e
João Batista de Oliveira (substituindo os dois ültimos aos Deputados Carlos
Pimenta e Alencar da Silveira JUnior, respectivamente, por indicação da
Lideraflca do Bloco Social Trabaihista), membros da Comissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Wilson Pires, declara aberta a
reuniäo e, em virtude da aprovacão de requerirnento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qua[ é dada por aprovada e e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência solicita ao
Deputado Irani Barbosa que faça a leitura da correspondência: denUncia da
Sra. Sirleide Freitas da Silva sobre a compra de medicamento falsificado. 0
Presidente encaminha a denUncia a consultoria da Comissão para análise e,
a seguir, informa que a finalidade da reunião é ouvir as Srs. Guilherme
Gonçalves Ricio, Superintendente-Geral da FHEMIG; Joaquim Antonio César
Mota, Diretor do Hospital das Clinicas de Belo Horizonte; Lécio Marcos Dias,
Diretor do Instituto Raul Soares; e Geraldo Ferreira, Superintendente-Geral da
Associação dos Amigos do Hospital Mario Pena, sendo que este Ultimo não
comparece. 0 Presidente passa a palavra aos convidados, que, cada urn por
sua vez, fazem suas consideracOes iniciais. Encerradas as explanacOeS, a
Presidência abre a fase dos debates, na qua[ os convidados são
questionados pebos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Irani Barbosa, Joâo
Batista de Oliveira e Wilson Pires, conforme consta nas notas taquigráflcas. 0
Presidente indaga se ha alguma proposicão a ser apresentada. 0 Deputado
Adelmo Carneiro Leão, corn a palavra, apresenta requerimentos em que
solicita sejam convidados os proprietários e os responsáveis técnicos das
distribuidoras Ponte Farma Ltda., Hospinova Ltda., Droga Brasil Ltda. e
Drogaria Azevedo e Sena Ltda. para prestarem informacOeS a esta CPI; e
seja solicitado ao Diretor do Hospital das CbInicas da UFMG e ao
Superintendente da FHEMIG o envio a esta CPI das seguintes informacOes
riUmero total de licitaçOes realizadas nos Ultimos dois anos; nUmero de
licitaçOes das quais a Ação Distribuidora participou nos Ultimos dois anos;
flUmero de Iicitaçôes que a Açao Distribuidora venceu nos Ultimos dots anos,
especificando, neste caso, os medicamentos licitados, a quantidade, o valor
global e unitário desses medicarnentos, bern corno a diferença de preço em
relaçao ao segundo cobocado. Cobocados em votaçãO, cada urn por sua vez,
São os requerimentos aprovados. 0 Deputado Irani Barbosa apresenta
requerimento em que pede seja solicitada do Hospital das Clinicas cópia dos
Processos licitatórtos realizados pela entidade nos Ultimos dots anos.
Colocado em votação, e o requerirnento rejeitado. 0 Deputado Irani Barbosa
registra seu protesto contra a rejeicão da matéria. Cumprida a finalidade da
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210reunjoa Presidéncia agradece aos Srs. Guilherrne Goncalves 
Rico,Joaquim Antonio César Mota e Lécio Marcos Dias pelos subsidjos trazidos a

Comlssão agradece a presenca dos parlamentares COnvoca 
Os membros daComissäo para a prOxima reuniãO extraordinárja a ser realizada no dia 21 de

outubro, as 14 horas, determjna a lavratura da ata e encerra os 
trabaihosSala das ComissOes, 22 de outubro de 1998.

Adelmo Carnejro Leão, Presidente - Irani Barbosa - Jorge Eduardo de
Oliveira - Joâo Leite - Joáo Batista de Oliveira
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COM!SSAO PARLAMENTARDE INQUERITO PARJ\ NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DEMEDI

CAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PLJBLICA E PRIVADA,
BEM COMO A COMERCIALJcAo DOS MESMOS NO ESTADOAs 
dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de outubro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das ComissOes osDeputados Wilson Pires, Adelmo Carnejro Leâo, Irani Barbosa e Maria José
Haueisen (substjtujndo esta ao Deputado AntOnio Roberto por indicaçao da
Lideranca do Bloco Parlarnentar de Oposicâo) membros da supracitada
Comissâo Havendo nUmero regimental, o Presidenfe, Deputado Wilson Pires,
declara aberta a reunjào e, em virtucje da aprovacao de requerimento do
Deputado Adelmo Carneiro Leào, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrjta pelos membros presentes.
O Presjdente informa que a finalidade da reuniáo e ouvir os Srs. Renato
Bandeira de Melo, Superintendente Regional Metropolitano da Secretaria daFazenda rep

resentado pelo Sr. Márcjo Rodrigues de Oliveira, DiretorF
azendário da Capital; Rinaldo Sérgio Costa, 000rdenador da 5.

Adrninistracao Fazendária da Secretaria da Fazenda, e Henrique de Oliveira,
Delegado da Delegacia Especializada de Sonegaçao Fiscal. A Presidéncia
passa a palavra aos Convidados, os quais fazem suas consideraçao iniciais.
Apas as explanacoes a Presidéncia abre a fase dos debates. Os convidadossao questjonao5 pelos Deputados Adeirno Carnejro Leão, Irani Barbosa e
Wilson Pires, conforme consta nas notas taquigraficas 0 Presidente indaga
se ha alguma proposico a ser apresentada 0 Deputado Adelmo Carneiro
Leao, corn a palavra apresenta requerjmeno em que solicita sejaencaminhado ofIcio ao Superintendente de Vigilâncja Sanitária da Secretaria
da SaUde pedindo que sejam enviadas a Comisso as informacoes que
menciona, relativas ao desenvolvimento do seu trabalho Colocado emvOtacão o re

querjmeno é aprovado. Cumpr,cja a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a participaçao dos convidados, agradece a presença
dos parlarnentares convoca os membros da Comissäo para a prOxima
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reuniãO ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissães, 28 de outubro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Irani Barbosa - Antânio

Roberto - Arnaldo Penna.
ATA DA 96 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta minutos do dia virite e sete de outubro de mil

novecentoS e noventa e olto, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão e AmbrOsio Pinto, membros da
supracitada Comissào. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Nascimento, declara aberta a reuniOo e, em virtude da aprovacäo de
requerimento do Deputado José Militão, dispensa a leitura da ata da reuniâo
anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reuniao se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e, em seguida, comunica que se encontra a
disposiçäo dos Deputados oficio do Tribunal de Justica do Estado de Minas
Gerais pelo qual se informa que o Juiz da 6a Vara da Fazenda POblica
Estadual do FOrum Lafayete, Walter Pinto da Rocha, decidiu que o Executivo
Estadual e o DER-MG tern 120 dias Para regulamentar e operacionalizar 0

Passe livre nos transportes intermunicipais de Minas Gerais. 0 Presidente
determina a assessoria que envie cOpia da correspondéncia aos membros da
Comissão. Após, a PresidOncia leva ao conhecimento dos Deputados que foi
encaminhado a Comissão o avulso do Projeto de Lei n° 1.941/98, que contém
a proposta orçamentária Para o exercIcio de 1999, englobando o orçamento
fiscal e o orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado.
A Presidéncia esciarece, ainda, que poderao ser apresentadas propostas de
emenda a esse projeto de 27/10/98 ate 16/11/98, junto a assessoria da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. ApOs, o Presidente
informa que o Deputado João Leite foi designado relator para o 1 0 turno do
Projeto de Lei n° 1.813/98. Na auséncia dos relatores, a Presidéncia avoca a
Si a relatoria do Projeto de Lei n o 1.669/98 e redistribui o Projeto de Lei
Complementar ri° 34/98 e o Projeto de Lei n o 1.813/98 ao Deputado AmbrOsio
Pinto, todos no 1 0 turno. Passa-se b la Fase da Ordem do Dia,
corn preendendo a discussäo e a votação de pareceres sobre proposicOes
Sujeitas a apreciaçäo do Plenário. 0 Presidente indaga ao relator, Deputado
AmbrOsio Pinto, se está em condicöes de emitir seu parecer sobre o Projeto
de Lei Complementar n o 34/98. Este parlamentar solicita prazo regimental
Para melhor estudo da matéria, o qual é concedido pela Presidéncia. Em
seguida, o Deputado Geraldo Nascimento procede a leitura do parecer sobre

No-
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o Projeto de Lei n o 1.669/98, mediante 0 qual conclui pela aprovacao da
matéria corn as Emendas n°s 1 a 3. Subrnetido a discussão e votacão, e o
parecer aprovado. Corn a palavra, o Deputado Ambrásio Pinto procede a
leitura do parecer sobre o Projeto de Lei no 1.813/98, mediante o qual conclui
pela aprovaçâo da matéria. Submetido a discussão e votaçao, é o parecer
aprovado. Esgotada a matéria destinada l Parte da reuniâo, a Presidêncja
passa 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposiçöes da Cornissão. 0 Deputado Geraldo Nascimento passa a
Presidência ao Deputado José Militáo e apresenta requerirnento em que
solicita sejam convidados os Srs. Elcio Reis, Subprocurador-Geral da Defesa
Contenciosa, e José Aparecido de Pádua, Presidente do Sindicato dos
Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais -
SIND!RSCO -, para discutirem o Projeto de Lei Complementar no 34/98, do
Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, que institui o Código de Defesa do
Contribuinte do Estado de Minas Gerais. 0 Deputado José Militão sugere seja
tambérn convidado o Sr. Geraldo Luiz Brinati, Diretor-Presidente da
Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG.
Submetido a votaçào, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reuniäo, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 05

membros da Comissão para a prOxirna reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 3 de novembro de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - José Militào.
ATA DA ga REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As quatorze horas e trinta rninutos do dia vinte e oito de outubro de mil

novecentos e noventa e oito, cornparecem na Sala das ComissöeS OS

Deputados João Leite, Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado TarCISlO
Henriques, por indicação da Lideranca do PSDB) e Marcos Helénlo
(substituindo o Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Cornissão. Havendo nümero regimental,
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reuniâo e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Marcos HelOnio, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. Passa-se 6 31 Fase da Ordem do Dia, corn a discuSSãO
e a votaçâo de proposiçoes da Cornissão. Corn a palavra, o Deputado Marcos
Helênio apresenta requerirnento, em que solicita sejam convidadas as
pessoas que menciona a prestar esciarecirnentos sobre o fato ocorrido no
aeroporto da Pampulha, envolvendo membro da Policia Militar, que culmiflOU
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na morte do Sr. Marcelo Ribeiro. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares convoca os rnembros da Comissào para a
próxima reuniäo ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra os
trabalhoS.

Sala das ComisSOeS, 4 de novembro de 1998.
Joao Leite, Presidente - Durval Angelo, Ivair Nogueira.

TRAMITAcAO DE pRoposicOEs
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.824/98

Cornissào de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei no 1.824/98 pretende
declarar de utilidade pt:iblica o Clube de MuihereS Princesa Isabel de
Cabeceira Grande, corn sede nesse mu nicipio.

Publicado em 27/6/98, veio o projeto a esta Comissão para exarne
preliminar, em conformidade corn o que prevê 0 Regimento Interno.

Fundamentacäo
De acordo corn a docurnentacãO anexada ao procesSo, verifica-se que a

entidade em exame tern personalidade jurIdica, está em funcionamento ha
mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercicio dos cargos que ocupam. Portanto, foram
atendidos os requisitos constanteS na legislacao em vigor.

Diante do relatado, esclarecemos que estamos apresentandO emenda
apenas para fazer constar o nome correto da instituicâO.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.824/98 corn a Emenda no 1, que

apresentamos a seguir.
EMENDA N o 1

D6-se ao art. 1° a seguinte redacão:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Clube de Mulheres Princesa

Isabel de Cabeceira Grande, corn sede no Municipio de Cabeceira Grande.".
Sala das Comissães, 29 de outubro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - AntOnio JUlio -

Sebastião Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.874/98

CornissãO de Constituicão e Justica
RelatOrio



214Por meio da Mensagem no 290/98, o Goverriador do Estado fez remeter aesta Casa, para apreciaçao e deliberacâo, o projeto de lei em epIgrafe, que
autoriza o Poder Executivo a doar imOvel ao Municiplo de CarmOpoljs de
Minas.

Em obedléncia ao que dispöem Os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento
Interno, a proposiçao foi publicada em 27/8/98 e, a seguir, distribulda a esta
Comisso a fim de que seja objeto de exame preliminar quanto as questoes
juridica, constitucional e legal.

Fundamentacao
o imôvel objeto da proposçao, constituldo de urn terreno rural corn area de

10,1160 ha e de casas e galpoes, fol doado ao Estado pelo MunicIpio de
Carmapolis de Minas, sem encargos, conforrne escritura püblica transcrita
sob o n o 3.460, a fis. 16 do livro 2-1, no CartOrio de Registro de lmóveis da
Comarca de Oliveira.

o referido imóvel abrigou, por algum tempo, o Curso Técnjco Agropecuario,
ficando ocioso apOs a desativaçao deste.

A municipajidade quer, entao, ncorporá-lo ao seu patrirnOnio e utilizá-lo na
Implantacao de serviços socials de interesse local, contando, para tanto, corn
a manifestaçao favorável da Secretaria da Educaçao, Orgáo a que está
vinculado o imóvel.

A medida consubstanciada na proposiçao é uma das formas de alienacâo
de bern püblico, devendo estar em conformjdade corn os preceitos
constitucionais e administrativos que regern a matéria. No campo dos
preceitos de natureza constitucional, devemos atentar ao estatuldo pelo art.
18 da Constituiçao Estadual, que sujeita esse tipo de alienaçao a autorizacàO
deste Legislativo. No campo dos preceitos de natureza administrativa, e
necessário observarmos o que dispoe o art. 17 da Lei no 8.666, de 21/6/93.
Tal dispositivo exige como requisito de validade para alienaçao de imóvel do
Estado a existêncja de interesse püblico devidamente justificado, 0 que, no
caso, está plenamente atendido, visto que a medida possibilitará a
irnplantaçao, pela municipalidade de serviços de significativa dimensao
social.

Curnpre-nos, ainda, recorrer ao § 40 do mesmo artigo, por instituir norma de
especial importâncja a saber, a de que no instrumer,to de doação deverao
constar obrigatoriamente o encargo, o prazo de seu cumprimento e a cláusula
dereversão, sob pena de nulidade do ato.

E em razão dessa exigéncia e tambérn corn o objetivo de aprimorar 0 texto
do projeto, de acordo corn as norrnas da boa técnica de redaçao legislativa,
que Ihe apresentamos substitutivo, a ser forrnalizado neste documento
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técnico.
Conclusão

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.874/98 na forma do Substitutivo n o i,

conforme se segue.
SUBSTITUTIVO N o 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Carmópolis de Minas o
imóvel que especifica.

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

Carmápolis de Minas o imóvel constituido por urn terreno corn area de
10,1160 ha (dez hectares onze ares e sessenta centiares), situado naquele
municipio, na Rua Avelino Faleiro, 30, no Distrito de Graminha, registrado sob
o no 3.460, a 11s. 161 do livro 2-I, no Cartório de Registro de IrnOveis da
Comarca de Oliveira.

Parágrafo Unico - 0 imóvel descrito neste artigo destina-se a implantacão
de serviços sociais de interesse local.

Art. 2° - 0 irnóvel 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
doaçao, näo Ihe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 40 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely Tarqulnio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Marcos Helênio -

Antonio Genaro - Antonio JUlio.
PARECER SOBRE A EMENDA N o 1 AO PROJ ETO DE LEI N o 1.414/97

Corn issáo de SaUde
RelatOrio

0 Projeto de Lei no 1.414/97, da Deputada Elbe Brandâo, cria o Prograrna
de Incentivo a lrnplantacão de Matadouros e Mercados PUblicos Municipais e
dá outras providOncias.

Publicada, a rnatéria foi distribuida a Comissão de Constituiçäo e Justica,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e
ComissOes de SaUde e de Fiscalização Financeira e Orçarnentária, que
Opinaram por sua aprovaçâo.

Durante a discussão do projeto, foi apresentada pelo Deputado Pericles
Ferreira a Ernenda no 1, que passamos a analisar, em conformidade corn c
art.188, § 20 , do Regirnento Interno.

Fundamentacão
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216A emenda em exame visa a Suprimir 0 inciso II e a mod ificar a redaçao doin
ciso IV do art. 30 do projeto. 0 inCiso II da Proposiço estatle acompeténcia do Poder Executivo Para, mediante convénjo corn os rnunicipjconstruir , ampl jar ou reformar matadouros e mercados pübljcos Já o inciso IVse refere a capacitaçao de servidores municipais Para a execucao de serviço

locals de vigilancia sanitária. Ambos Os dispositivos contêm atribujçs quesâo prOprias do municIp i o , por tratarem de assunto de interesse local. Nesse
sentido precejto constitucional federal estabelece que haverá cooperaçaotécnjca e financeira da Un:âo e do Estado nos servicos de atendimento asaüde da populacäo (art. 30, VII).

Considerarnos pois, procedentes a supressão do inciso II, que se refere afuncoes admjn j
stratjvas de interesse do municipio, e a alteracao proposta aoInciso IV, estabelecendo que o Estado prestará cooperaçao técnica nacapacitaçao dos servidores municipa is Para a execucao dos servicos deVigjlâncja sanitárja

En
tretanto, Para adequar o texto a técnica legislativa, sugerimos novaredaçao Para a emenda em análise.

Conclusäo
Em face do exposto, opinamos pela aprovacao da Emenda no 1 na forma da

Subemenda no 1, a seguir redigida.
SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 1Suprj

mase o Inciso Ii do art. 30 e d6-se ao seu inciso IV a seguinteredacao
"Art.3° -

IV - colaborar na capacitaçao dos servidores municipais Para a execuo
dos servicos de Vigjláncia sanjtárja•"

Sala das Comissôes, 5 de novembro 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presjdente - Carlos Pimenta relator - AdelmoCarneiro Leâo.
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 1998

ATA

ATA DA 130a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FIscALIzAcAo FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Kemil Kumaira,
Sebastião Helvécio, Sebastiào Navarro Vieira, Gilmar Machado e Aliton Vilela
(substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por indicacâo da Liderança do
PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo niimero regimental, o
Presdente, Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovacäo de requerimento do Deputado Aliton Vilela, dispensa a leitura
da ata da reuniáo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a reuniäo se destina
a apreciar as matérias constantes na pauta. Na fase de distribuicao de
matérias, o Presidente designa relatores, no 10 turno, Para as seguintes
proposiçoes: Projetos de Lei n

o
s 556/95 e 1.665/98 (Deputado Antonio

Roberto); Projetos de Lei n
o
s 1.259 e 1.179/97 (Deputado SebastiOo

Helvécio); Projeto de Lei no 1.494/97 (Deputado Durval Angelo); Projeto de
Lei no 1.630/98 (Deputado José Braga); e o Projeto de Lei n o 1.384/97
(Deputado Mauri Torres). Na ausência do Deputado Mauri Torres, redistribul
ao Deputado SebastiOo Navarro Vieira Os Projetos de Lei n os 1.571/97, 1.743,
1.762 e 1.799/98; na ausência do Deputado Durval Angelo, redistribui ao
Deputado Gilmar Machado o Projeto de Lei no 1.597/98; na auséncia do
Deputado José Braga, redistribui ao Deputado AIlton Vilela o Projeto de Lei no
1.381/97 e ao Deputado Gilmar Machado, o Projeto de Lei no 1.441/97; na
ausencia do Deputado Antonio Roberto, redistribui o Projeto de Lei no 272195
ao Deputado SebastiOo Helvécio. Logo após, acusa o recebimento da
Seguinte correspondéncia: ofIcios do Sr. Homero Ferreira Diniz,
Superintendente de NegOcios da CEF (2), e da Sra. Carmelina dos Santos
Rosa, Chefe de Gabinete Substituta da Secretaria Nacional de Direitos
Humanos do Ministério da Justica. Passa-se 1a Ease da Ordem do Dia.
Neste momento, o Deputado Sebastião Navarro Vieira apresenta
requerjmento em que solicita seja o Projeto de Lei no 1.762/98 apreciado em
Ultimo lugar. Posto em votacão, é o requerimento aprovado. Corn a palavra, o
Deputado Gilmar Machado emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovacao dos Projetos de Lei n

o
s 1.597/97 no 20 turno; e 1.441/97 no 1°

turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissâo de ConstituiçOo e Justiça,



218corn a Emenda no 1, que apresenta. A seguir, o Deputado Sebastjão 
Helvécjoernite pareceres mediante os quais concluj pela aprovaçao dos Projetos deLei nos 272/95 no 10 turno; e 1.800/98 no 1° turno, corn a Emenda n o 1, queapresenta Corn a palavra , o Deputado Auiton Vilela emite parecer medjante o

qual conclui pela aprovacao do Projeto de Lei no 1.381/97 na forma do
Substitutivo no 1. Logo apOs, o Deputado Sebastjão Navarro Vieira emite
pareceres mediante os quais Coflc!Uj pela aprovacao dos Projetos de Lei n°s1.571/97 no 10 turno, corn as Emendas n o

s 1 e 2, da Comissão deConstituicao e Justiça; e 1.799/98 no 10 turno, na forma proposta. Quanto aoProjeto de Lei no 1.743/98 este relator emite parecer mediante 0 qual ConcJui
pela rejeiçao da matéria. Colocados em discussão e votacao, cada urn por
sua vez, são os pareceres aprovados por unanimjdade Logo apOs, 

0Deputado Sebastjão Navarro Vieira solicita o prazo regimental para emitir seu
parecer sobre o Projeto de Lei no 1.762/98, e seu pedido é deferido pelo
Presidente Passa-se 6 3a Fase da Ordem do Dia. 0 Deputado Kemil Kurnaira
transfere a Presjdência dos trabaihos ao Vice-Presidente, DeputadoSebastião Helvécio, e apresenta requerimento em que pede sejaencaminhado oficio ao ProcuradorGeraj de Justiça, solicitando seja
determinada abertura de inquérito civil püblico, no âmbito da Promotoria
Especial da Capital, vlsando a apurar omissão no exercicjo da advocacia e
possIvel prática de irregularidades por parte dos advogados do Quadro de
Pessoal do DER-MG. Submetido a votacão, e o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dosparlamentares convoca os membros da Comissão para a prOxima reuniao
ordinána determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Cornissöes 29 de outubro de 1998. 	 . -
KernEl Kumaira, Presidente - José Braga - Durval Angelo - Sebastiao

Navarro Vieira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 1998

ATA

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 9/11/98
Presidéncia do Deputado Cleuber Carneiro

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

- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Ambrósio Pinto - Djalma Diniz - Ivair Nogueira - Marco

Regis - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento nao registra a existéncia de ntimero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca Os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçao anterior.).

TRAMITAçAO DE PRoposlçOEs
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.618/98

Comissão de Educação, Cultura, Cléncia e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
objetiva declarar de utilidade ptiblica o Santanense Futebol Clube, corn sede
no Municipio de Caeté.

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

Fundamentacão
O Santanense Futebol Clube mantém atividades esportivas e de cunho

educacional, o que e relevante para a comunidade de Caeté. Promove, ainda,
a aproximaçao de seus membros corn os competidores, alérn de estimular a
Pratica do esporte corno forma de lazer, buscando, assirn, a melhoria da
qualidade de vida no local onde está situado.

Por desenvolver urn trabalho de alcance social incontestável, opinamos por
Concederlhe o tjtulo declaratório de utilidade püblica proposto.

Conclusão
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Diante do exposto somos pela aprovacao do Projeto de Lei n°
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1.618/98 naforma original.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998
Gilrnar- Machado, relator.

PARECER PARA TURNO IIJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.686/98Comissäo de Saüde
RelatOrjo

0 Deputado Wilson Pires objetiva, par meio do Projeto de Lei n o 1 .686/98,declarar de utilidade pübl,ca a Furidacao de SaUde Dilson de Quadros
Godinho, corn sede no MunicIpio de Montes Claros.

Exarnjnada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluju por sua Juridicjdade constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a proposiçao
conforme dispöe o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A referjcja fundacâo que presta atendimento ambulatorjal e hospitalar,

desernpenha relevante papel social ao cumprir as finajidades a que se
propöe, pois não se pode desconhecer a caréncia de recursos para a area desatde no ãmbito do Estado.

E pertinente, pals, a declaracao de sua utilidade püblica.
Conclusâo

Pelas razöes expostas somos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 1.686/98na forma proposta
Sala das Cornissöes, 10 de novembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.705/98
Corn issâo de Educacão Cultura, Ciêncja e Tecnologia

Relatárjo
De autoria do Deputado Wanderley Avila, a Projeto de Lei n o 1.705/98

propöe seja dada a denominaçao de José Francisco Guimarães a Escola
Estadual Conceicao da Vargem, situada no Povoado de Retiro, Municipio deSão Francisco 	 -

l nicialrnente foi a matéria encarninhada para exame preliminar a CornisSaO
de Constituição e Justiça, que concluju por sua Juridicidade,
constitucionalidade e legalidacie

Por sua vez, deve esta Comjssâo deliberar conclusivamente sabre a
proposicao em obecijéncia ao que dispöe o art. 103, I, "b", do RegimentoInterno.

Fundamentacão
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Personalidade atuante, José Francisco Gu imarães prestou inestimáveis

servicOS a comunidade e foi grande incentivador da alfabetização no meio
rural.

Entre Os seus feitos, merece destacar que ele doou a terreno para a
construção da referida escola, que hoje conta corn 705 alunos, tendo se
empenhado junta as autoridades para a construção de seu prédio.

Em reconhecimento ao seu trabaiho empreendedor e pioneiro, justa se
torna a homenagem que se Ihe pretende prestar.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovacão do Projeto de Lei 

no 
1.705/98

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 10 de novembro de 1998.
Marco Regis, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.723/98
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
0 projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado Sebastião Navarro

Vieira, tern coma objetivo dectarar de utilidade püblica a Universidade de
Affenas - UNIFENAS -, corn sede no MunicIpio de Alfenas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissào de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
corn a Emenda no 1, cabe agora a esta Comissào deliberar conclusivamente
sobre a proposição, conforme determina a art. 103, I, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacão
A UNIFENAS, em sua ainda curta existéncia, vem desenvolvendo urn

trabaiho de grande alcance, ao capacitar tecnicamente, em diversas areas,
elernentos da comunidade do Municipio de Alfenas, rnelhorando suas
Perspectivas de inserção no mercado de trabaiho e evitando a ëxodo para as
grandes centros urbanos de sua populacão universitária.

Diante disso, entendemos pertinente a dectaração de sua utilidade püblica.
Conclusão

Pelas razöes expostas, somos peta aprovação do Projeto de Lei 
no 

1.723/98
Corn a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissães, 9 de novem bra de 1998.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.732/98
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
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2220 Deputado Ronaldo Vasconcellos, por meio do Projeto de Lei n° 1.732/98,
visa a declarar de utilidade püblica a lgreja Presbiteriana Pentecostal de Belo
Horizonte, corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte.

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

Fundamentaco
A lgreja Presbiteriana Pentecostal de Bela Horizonte, corn sede nesse

municIpia, e sociedade civil corn personalidade jurIdica e tern como finalidade
primordial a divulgação do evangeiho, não se limitando ao atendimento dos
seus fiéis, mas de toda a comunidade.

Assirn fazendo, a Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte observa os
princIpios constitucionais que regem a assisténcia social, uma vez que tais
serviços devem ser prestados nào so pelo Estado, mas tambérn pelas
sociedades civis legalmente constituidas, e se faz merecedora do titulo
declaratOrjo de utilidade pCiblica.

Conclusâo
Pelas razöes aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.732/98 na forma proposta.
Sala das Comissães, 9 de navembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.827/98
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
De autoria do Deputado Paulo Piau, a projeto de lei em epigrafe objetiva

declarar de utilidade püblica a Loja Maconica Irmãos do Triângulo n° 96, corn
sede no MunicIpio de Uberaba.

A proposição foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu par sua juridicidade, constitucjonaljdade e legalidade.
Vern, agora, a matéria a esta Comissão para deliberaçao conclusiva,
conforme preceitua a art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Eu ndarnentaçao
A entidade em questão vem prestando importantes serviços a coletividade,

deritro da filosofia historicarnente adotada pela rnaconaria. Assim, procura
solucionar as grandes problemas enfrentados pela cornunidade, auxiliando-a,
especjalmente na area de saüde e educação, além de prestar-Ihe outroS
importantes serviços.

Rca, assim, demonstrado que a trabaiho já realizado pela instituição a torna
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merecedora do titulo declaratOrio de utilidade pCiblica proposto.
Conclusão

Em vista do aludido, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.827/98

na forma proposta.
Sala das ComissöeS, 10 de novembro de 1998.
Gilrnar Machado, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.843/98
Comissão de Transporte, Comunicacão e Obras Piiblicas

RelatOrio
De autoria do Deputado Anderson Adauto, a prajeto de lei ern tela tern par

objetivo declarar de utilidade ptiblica a Associacão dos Veiculos de
Comunicacão do Triãngulo Mineiro e Alto Paranaiba - AVEC -, corn sede no
Municipio de Uberaba.

A Comissão de Constituicão e Justica examinou preliminarmente a rnatéria,
conforme determina a Regirnento Interna, concluindo par sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Dando prosseguimento a tramitaçãa, compete agora a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sabre o projeta, nos termos do art. 103, I, "a", do
Diploma Procedimental.

Fundarnentacão
Exarninando-se as finalidades estatutárias da entidade, verifica que ela se

faz merecedora do tItulo declaratOrio de utilidade püblica, pois desempenha
importante papel na defesa dos direitos e interesses dos profissionais da area
de comunicação a ela associadas.

Alérn disso, e de destacar que ela não tern fins lucrativos e as membros de
sua diretoria são idôneos e não rernunerados pelo exercIcia de seus cargos.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovacãa do Projeto de Lei n° 1.843/98

em turno ünico, na forma original.
Sala das ComissOes, 10 de novembro de 1998.
Auiton Vilela, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.848/98
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
De iniciativa do Deputado Mauri Torres, a projeto de lei em tela tern por

escopo declarar de utilidade püblica a Congado de Nossa Senhora de
Santana de Laranjeiras, corn sede no Municipio de João Monlevade.

ApOs publicada, foi a proposiçãa distribulda a Cornissão de ConstituicãO e
Justiça, que a examinou preliminarmente, cancluindo par sua juridicidade,
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COnsti tucionalidade e egaHdade na forma em que foi apresentada 	
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Agora, compete a este órgao Colegiado deliberar Conclusivamente Sobre a
matéria em turno Unico, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento InfernoFurdarnentaçao

Constitu Ida na forma de Sociedade civil sem fins lucrativos , a referidaentidade desenvolve relevante papel de resgate e P reservaçao de valoresfolclárjcos seculares de nossa cultura.

Destarte, Consideramos Iidima a pretensão de se Ihe outorgar o titulo
declaratOrio de utijidade püblica.

conclusao
Em vista do aduzido somos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 1.848/98em turno ünico, na forma proposta
Sala das Comissoes , 9 de novembro de 1998.
Sebastiâo Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.854/98Comissão de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnogogja
Relator-jo

O projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Avila, visa a declarar
de utilidade pUblica a Loja SimbOljca União Araguar-ina corn sede no
Municipio de Araguari.

O projeto foE encaminhado preli minarmente a Comissão de Constituicao e
Justiça, que nâo encontrou Obice a sua tramitacao e Ihe apresentou aErnenda no 1.

Deve esta Comjssão agora, deliberar Conclusivamente sobre a matéria,
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A referida Loja, fundada em 4/6/36, é sucessora da Loja Triángulo Mineiro,encontrase sob a jurisdicao do Grande Oriente de Minas Gerais e integra 0Grande Oriente do Brasil.
Tern por objetivo o aperfeicoamento moral, intejectual e social do homem,exigindo de seus membros o cu mprirnento do dever, a prática dabeneficéncia, a aplicacao da justiça e a investigacao constante da verdade.Seu 

meritório trabalho concorre para propagar o amor ao prOximo e prornover
a harmonia entre os povos.

Dessa forma, éjusto que seja declarada de utilidade pCiblica.
Coriclusâo

Pelas razOes registradas opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n o1.854/98 corn a Emenda n o 1, apresentada pela Comissão de Constitujcao eJustiça.
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Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO I.IJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.855/98
Cornissão de Educação, Cuttura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em teta visa declarar

de utilidade pbIica o Centro Espirita Dr. Bezerra de Menezes, corn sede no
MunicIplo de &ão Sebastião do Paraiso.

A Comissão de Constituicão e Justica, pretiminarmente, examinou a matéria
e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na for-ma
proposta.

Agora, cumpre a este orgão colegiado apreciar a proposicão em caráter
conclusivo, em turno ünico, de conformidade corn o disposto no art. 103, I,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
Examinados Os objetivos e o efetivo trabalho do referido Centro, conclulmos

que ele presta relevantes serviços assistenciais a cornunidade.
Consideramos legItima, portanto, a pretensão de se lhe conferir o tItulo

declaratório de utitidade püblica.
Conctusão

Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.855/98
em turno Unico, na forma proposta.

Sala das ComissOes, 9 de novembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.861/98
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

RetatOrio
De autoria do Deputado Antonio Roberto, o projeto de lei em epIgrafe

objetiva declarar de utitidade pObtica o Grupo Espirita Lagos Eternos, corn
sede no Municipio de Dom Sitvério.

Após ser publicada, foi a proposicão encaminhada a Comissão de
Constituição e Justica, que conctuiu por sua juridicidade, constitucionatidade e
tegalidade.

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

Fundamentacão
A referida entidade tern por objetivo major promover açOes filantrópicas

direcionadas as pessoas carentes da comunidade em que atua.
Além de distribuir aos necessitados atimentos e agasathos, oferece-lhes
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226orientaço espiritual Palestras e cursos visando a me!horia de sua quagjdde vida.

Na medida em que realize urn trabalho de inegável importâncja social é
Justa a declaraçao de sua Utilidade public8

COnClusàoDiante do exposto, Op
inamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.861/98na forma proposta

Sala das Cornissoes , 9 de novembro de 1998
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO P ROJETO DE LEI N° 1.864/98Comisso de Educaçao, Cultura, Cléncia e Tecnologja
RelatórjoDe autoria do Deputado Francisco Ramalho , o projeto de lei em tela visadeclarar de utilidade pUblica o Grémlo Recreativo Fejjäo Queimadono Municipao de Belo Horizonte 	 corn Sede

Submetida a matéria, prelim inarmente a Comjssc de Constituiçao eJustiça, que não detectou Impedimento legal a sue tramitacao , deve esteórgào colegiado deliberar conclusivamente sobre a projeto, conformeprecejtua a art. 103, I, "a", do Reg j meno Interno.
Fundamentacao

0 referido Grémlo é Sociedade civil corn personalidade juridica. Tern porfinalidade promover o intercambio social recreativo e cultural de seus sOcios;
promove e divulga, ainda festivals de müsica e poesia, festas carnavalescas
e folclOricas preservando dessa maneira, as tradicaes mineiras

Em virtude de teEs :niciat,vas é justo que seja declarado de utilidade pUblica.
ConclusaoPelas razães reg:strada5 op inamos pete aprovaçao do Projeto de Lei n°1.864/98 na forma proposta

Sale das Comissöes , 9 de novembro de 1998.José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.877/98Comissão de Educaçao, Cultura, Ciència e Tecnologia
RelatOrioDe autoria do Deputado A

gostinho Patrts a projeto de lei em exame visa a
declarer de utilidade püblica o Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris, corn
sede no Municipio de Belo Horizonte

Submetida a matéria, preliminarmente a COmiss5o de Constituiçao eJustica, que não detectou impedimento legal a sue tramitaçao deve esteórgâo colegiado deliberar conclusivamente sabre o projeto, conforrne

preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento lnterno.
FundamentacaO

o Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris, corn sede no Municipio de Belo
Horizonte, é sociedade civil corn personalidade juridica. E uma organizacão

não governamenta l ligada as NaçöeS Unidas corn "status" consultiVo no seu
Conseho EconOmiCo e Social e no UNICEF.

o principal objetiVo da entidade é a realizacão do ser humano e a
construco de urn mundo melhor e mats digno, razão par que sua atencão
sempre esteVe voltada para o campo da espiritualidade e do servica social.

E pertinente, pois, a proposicão em tela, que pretende outorgar a tItulo
declaratório de utilidade püblica a referida entidade.

Conclusäo
Em face do exposto, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei n°

1.877/98 corno apresentado originalmente.
Sala das Comissöes, 10 novembro de de 1998.
Marco Regis, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJ ETO DE LEI N° 1.880/98
ComissãO de EducacãO, Culture, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputada Paulo Pettersen, a projeto de let em tela objetiva

declarer de utilidade publica a Fundacäo Cristo Vive, corn sede no MunicIpio
de Coronet Fabriciano.

Apôs ser publicado, foE a projeto encaminhado a ComtssäO de ConstitulcãO
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
na forma proposta.

Cabe agora a esta ComissãO deliberar conclusivamente sabre a matéria,
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimenta Interno.

Fundarnefltacâo
A entidade em apreco foi constituIda corn a objetivo de prestar assistência

educacional e social as pessoas carentes.
Em cumprimento as suas finalidades, mantérn instituicöeS de comunicacáo

: corn programacão educacioflal e religiosa, além de creches e orfanatOS.
Contribui, também, corn a prestacao de serviçoS diversaS, voltados pare a

meihoria da qualidade de vida das famIlias carentes da comunidade.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pete aprovacâo do Projeto de Let n o 1.880/98

na forma original.
Sala das ComissöeS, 10 de novembro de 1998.
Sebastiào Navarro Vieira, relator.
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PARECER PARA TURNO UNICO DO P ROJETO DE LEI NO 1.881/98 228Cornisso de Educacao, Culttjra Ciêncja e Tecnologja

Relatárjo
De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcelpos a projeto de lei em tela

tern por objetivo declarar de utilidade pUblica a Igreja 
Evangelic8 Povo Livre,corn sede no Municipio de Belo Horizonte

Após ser pubjicada foi a proposlçao encamjnhada a 
COmiss5o deConstituição e Justiça, que concluju por sua juridicidade, COnstitucionajidade e

egalidade na forma proposta.
Nos terrnos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno, compete a estaComissão aprecjar conclusivarnente a matéria, no que diz respeito ao mérito.

Fundamentacao
De acordo corn seu estatuto, a Igreja Evangélica Povo Livre é uma entidade

civil cujo propOsjto precIpuo e a de servEr 
desinteressadamente aonecessitado seja oferecendophe condicOes propicias a obtençao e amanutençao da saüde, seja prestando p he orientacao e apoio espiritual.

Entende-se pals, que a outorga do pretendido tItulo deciaratOrjo Constituijusto ato de recon hecimento pelo poder püblico, da relevéncia da entidadepara melhoria de vida das pessoas par ePa atendidas
ConclusâoEm face do aduzido, sornos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 1.881/98,em turno ünico, na forma apresentada

Sala das Comissoes, 10 de novembro de 1998.Gilmar Machado, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.884/98Comlssâo de Educaçao, Cultura Cléncia e Tecnologia

Relatórjo
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, a projeto de lei em

epgrafe objetiva declarar de utilidade pCiblica a Associacao Escola deTraba p ho Mestra LuIza, corn sede no Municiplo de Monjolos. 	 -
A proposicao foE objeto de exame prelirninar na Corn issao de Constituiçao e

Justiça, que concluju par sua juridicidade 
constj tuc jona p jdade e legalidade.

Vem, agora, a matéria a esta Comissâo para deliberacao conclusiva,conforme precejtua a art. 103, I, "a", do Regimento Interno.
Fundamentacao

A Associaçao Escola de Trabaiho Mestra Luiza, conforme preceitua seu
estatuto, está voltada para urn setor da educacao dos mais relevantes - a
forrnacao de mão-de..obra

Constatado que a referida instituicao já realizou importante tarefa, ela se faz
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merecedo ra do titulo de utilidade püblica proposto.
Conclusào

Em vista do aludido, opinamoS pela aprovacãO do Projeto de Lei n o 1.884/98

naforma proposta.
Sala das ComissöeS, 10 de novembro de 1998.
Marco Regis, relator.

PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 557/95
(Nova Redacão, nos Termos do art. 138, § 3 0 , do Regimento Interno)

Comissào de Satide
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, a projeto de lei em epigrafe,
publicado em 9/11/95, estabelece normas para a abate de animals destinados
ao consumo e dá outras providências.

Aprovada em 1 0 turno corn as Emendas n
os 1 a 6, a proposicão foi, em 20

turno, examinada pela Comissão de Poiltica Agropecuária e Agroindustrial,
que opinou par sua aprovacão na forma do vencido no 1 0 turno.

Em razão de requerimento subscrito pelo autor, nos termos do art. 183 do
Regimento Interno, veio a proposicão a esta Comissão, que, na reunião do
dia 12/8/98, rejeitou a parecer apresentado pelo relator. Obedecendo ao
disposto no art. 138, § 3 0 , do Regimento lnterno, foi designado nova relator
para emitir parecer sabre a matéria.

Fundamentacão
A proposiçäo em análise regulamenta a abate de animals destinados ao

COflSuma, tornando obrigatória a utilizacâo de métodos cientIficos (mecânlcos,
quimicos ou elétricos) de insensibilizacâo antes da sangria e vedando a usa
de qualquer procedimenta que implique mutilacöes, ferimentas ou maus-tratos
ao animal.

Ajustificaçao do projeto registra urn duplo objetivo: de urn lada, evitar a
sofrimento desnecessário dos animals e, de outro, pramaver a meihoria da
qualidade da came produzida. Cabe a esta Camissãa analisar a prajeto em
relacao a este ültimo propôsito, uma vez que e par esse prisma que ele diz
respeito a sacide da população.

A literatura disponivel sobre a tema menciona que a utilização de métodos
Instantâneos de insensibilizacaa, ao dirninuir a "stress" dos animals,
POSsibilita uma sangria mais eficiente, evitando a putrefacão decorrente de
Uma sangria incompleta e melhorando, assim, a textura, a sabar e a
COflservacao da came.

A normatizaçào existente no Brasil sabre a assunta, consubstanciada no
Regularnento da Inspecâa Sanhtária dos Pradutos de Origem Animal -
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Agricultura, ja prevé que o sangramento seja precedido de 
in sensibilizaçaode forma que o animal esteja inconsciente ou atordoado por ocasião do abate

propriamente dito. Não especifica porém, o método a ser utiHzado A
proposiçao em análise agrega as normas em vigor a obrigatoriedade doemprego de métodos cientificos de i nsensilbilização , ficando, assim, proibjdoo uso, ainda frequente em nossos dias, da marreta e da choupa.

Cumpre registrar que a utilizacão dos métodos cientificos de abate
previstos no projeto em exame Implica a aquisicao de eq uipamentos e, em
certos casos, a reestruturação de algumas dependéncias principal mente por
parte dos pequenos e médios estabelecimentos uma vez que Os de grandeporte, em geral, ja vém atuando nos moldes propostos
se faz necessário, e 	 No entanto, o esforço

m vista do beneficia que advirá da adoçao de tais
medidas: a melhoria da qualidacie da came ofertada a populacao

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 577/95 no 2 0turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 5 de novembro de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presjdente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Carlos Pimenta
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO No 2.624/98

Mesa da Assembléja
Relatório

A Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orcamentarja requer seja enviado
ofIcio ao Secretário da Fazenda solicitando informacoes a respeito da
destinaçao dos recursos arrecadados corn a taxa judiciária, bern comoesclarecimentos sobre a denüncia apresentada pelo Presidente da OAB-MG,
na reunjào do dia 4/6/98, de que tais recursos estão sendo repassadosdiretamente ao Poder Judicjárjo

Após ser publicado em 19/6/98, vem o requerimeno a Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c', do Regimento Inferno.

Fundamentaçaoo requerimeno em apreço submete-se ao que dispoe o art. 54, § 20, daConstituicao Estadual, transcrjto abaixo:
"Art. 	 54	 -

§ 20
 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretár;o de Estado

pedido escrito de informacao e a recusa, ou o não-atendjmento no prazo de
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trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade".

A taxa judiciária incide sobre o processo judicial, contencioso ou voluntário,
de qualquer juizo ou tribunal e inclui-se na conta das custas judiciais. Da
receita proveniente de sua arrecadacäo 50% são repassados ao Tribunal de
Justica, corn a finalidade de modemnizacáo administrativa e aperfeiçoamento
profissional dos servidores da justiça.

Como a referida receita ingressa no caixa do Tesouro na forma de recursos
ordinários livres, entendemos ser a proposição de interesse püblico, e as
informacoes solicitadas por seu intermédio poderão constituir importante
subsidio para o exercicio da acäo fiscalizadora e de controle de que este
Poder foi constitucionalmente incum bido.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacao do Requerirnento n° 2.624/98

na forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco

Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Melo - Maria Olivia.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 2.625/98

Mesa da Assembléia
RelatOrio

A Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária requer seja
encaminhado ofIcio ao Presidente do Tribunal de Justiça tendo como objetivo
esciarecer denUncia formulada pelo Presidente da OAB-MG, na reunião
dessa Comissão do dia 4/6/98, sobre a orientacão que é dada aos JuIzes
pelo Tribunal corn vistas a se priorizar o atendimento oneroso em detrirnento
do gratuito.

Após a sua publicaçao, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
pamecem, nos temmos do art. 79, VIII, 'c', do Regimento lntemno.

Fundamentacào
O art. 50, LXXIV, da Constituição Federal determina a prestacào pelo

Estado de assistência juridica integral e gratuita aos que cornprovarem
insuficiência de recursos.

Minas Gerais, em fiel cumprimento aos ditames constitucionais, instituiu a
Defensoria Püblica, Orgão essencial a função jurisdicional do Estado, ao qual
incumbe orientacão juridica aos necessitados, sua mepresentaçào judicial e
defesa gratuitas, em todos os graus.

Acreditamos que a afirmacão citada no requerimento, qual seja a de estar
havendo, por parte dos Juizes, "priomidade no atendirnento da justica onerosa
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em detrimento da gratuita", pode muito bern estar extrapolando a realidade
fática. 0 próprio Estado coloca a serviço do cidadão mecanismos que lhe
possibilitem defender-se de fatos de tal quilate, corn a presença de advogado,
que, além de ser o procurador de seu cliente, defende seus interesses
perante a parte contrãria e o Poder Judiciário.

Além do mais, o texto constitucjonal dispoe que os Poderes do Estado sào
independentes e harmOnicos entre si e estabelece também a forma de
permitir que urn fiscalize o outro. Ao Legislativo foi conferida a cornpetência
de fiscahzar os atos administratjvos dos demais Poderes. Entretanto, a açâo
que a proposiçâo em tela sugere nos parece ultrapassar essa atribuiçâo, pois
se refere a fiscalizaço de atos procedimentais, e o Poder Judiciário tern seu
prOprio sistema para controlá-los.

Assirn sendo, a maténa em questão náo nos parece conveniente nem
oportuna.

Conclusào
Diante de tais consideraçoes, opinamos pela rejeiçâo do Requerirnento no

2.625/98.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco

Ramalho - Elmo Braz - lvo José - Dilzon Melo - Maria Olivia.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 2.679/98

Mesa da Assernbléja
Relatôrio

De autoria da Cornisso de Direitos Humanos, vem a Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c', do Regirnento Interno, o requerirnento
em epigrafe, publicado em 18/9/98.

For seu interrnédjo, solicita-se seja encaminhado oficio a Vara de
Execuçoes Criminais, para que informe sobre a situaçâo penal de
determinados detentos relacionados em denUncia apresentada a Comissáo
citada, os quais alegam nâo estar recebendo os beneficios assegurados pela
lei.

Fundarnentaçao
0 pedido de informacoes solicitado a Vara de Execucães Criminais pelo

Deputado João Leite, em nome da Comissäo que preside, tern por escopo a
concessâo dos beneficios assegurados pela Lei de Execuçoes Penais.

Conforrne dispoe o inciso XII do art. 76 da Constituiçao do Estado, a
Assembléia Legislativa poderá solicitar informaçöes, por meio de comissâo
sua ou por meio de, no mInimo, 1/3 de seus membros, a qualquer dos
Poderes ou entidade da administracao indireta, sobre assunto de fiscalização
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contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
Analisando o requerimento, percebe-se que ele não se encontra inserido

em nenhuma das hipOteses do referido artigo.
Além do mais, no concernente ao mérito, entendemos que a proposicáo tern

por objetivo fiscalizar questöes internas da Vara de Execucöes Criminais, o
que nos parece inconveniente, porque, ao questioná-las, a Assembléia estaria
ferindo a independéncia entre os Poderes, a que alude o art. 6 0 da
Constituicâo do Estado. A propOsito, de acordo corn José Afonso da Silva, "é
necessário que cada órgào seja efetivamente independente dos outros, o que
postula ausência de melos de subordinacào", pressuposto essencial de
harmonia.

Pelas razöes expostas, considerarnos que náo é de competéncia da
Assembléia formular o pedido ora examinado.

Conclusâo
Em face do exposto, opinarnos pela rejeicáo do Requerimento n o 2.679/98.
Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramalho - Elmo

Braz - Dilzon Melo - Maria Olivia.

PrIq
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ATAS

ATA DA 417a REUNIAO ORDINARIA EM 10/11/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramaiho

Sumárjo: Comparecimento - Abertura - 1' Fade: 1' Fase ( Expediente) : Atas- 2' Fase (Grande Expediente) • Apresentacao de Proposicoes : Projetos de Lein
o
s 1.961 a 1.965/98 - Requer p meos dos Deputados Durval Angelo, Ermano

Batista e Gilmar Machado - Comunicacoes Comunicacoes da Comissâo de
SaUde e dos Deputados Marco Regis, Tarcisio Henriques, Pericles Ferreira e
Marcelo Goncalves - Oradores fnscritos: Discursos dos Deputados Alencar da
Silvejra Junior, Gilmar Machado, Miguel Martini, Carlos Pimenta, Marcelo
Goncalves e Raul Lima Neto - 2a Parte (Ordem do Dia): 1  Fase: Abertura de
Inscriçöes - Leitura de Comunicacaes - Despacho de Requerimentos:
Requerimeno do Deputado Ermano Batista; deferimento - Votaçao deRequerimentos: Requerimentos dos Deputados Durval Angelo e Gilmar
Machado; aprovação - 2' Fase: Discussão e Votaçao de Proposiçoes:
Requerimento dos Deputados Ronaldo Vasconcellos e Raul Lima Neto;
aprovaçao - Inexisténcia de "quorum" qualificado para votacão de propostas
de emenda a Constituiçào - Votacão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no
1.112/97; votação do Substitutivo no 1, salvo emendas aprovação;
prejudicialidade das Emendas n os 3 e 4; leitura e votacão da Emenda no 1;
rejeicão; leitura e votação da Emenda no 2; rejeição - Votaçao, em 2 0 turno, doProjeto de Lei n o 1.114/97; designacao de relator; utilização do prazo
regimental pelo relator para emitir seu parecer - Votaçâo, em 2 0 turno, doProjeto de Lei no 1.398/97; aprovacao na forma do vencido em 10 turno -Votacão em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.614/98; aprovacao - Votação, em
2° turno, do Projeto de Lei no 1.186/97; aprovacao na forma do vencido em 10turno, corn a Emenda n o 1 - Votaçao, em 21 turno, dos Projetos de Lei nos
1.442/97 e 1.700/98; aprovaçao na forma do vencido em 10 turno - Questãode ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecern os Deputados:
Romeu Queiroz - CJeuber Carneiro - Francisco Ramaf ho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira Junior - Alvaro AntOnio - AmbrOsjo Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio Julio -

235

AntOnio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma DiniZ - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanfla - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Isabel do NascimentO - Ivair Noguelra - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José BonifáciO - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco
Regis - Marcos HelêniO - Maria José Haueisefl - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pericles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo VasconcelloS - SebastiãO
Costa - Sebastião Helvécto - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques -
Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - As 14hl5mifl, 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. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6riO, para proceder a leitura
das atas das trés reuniOes antenoreS.

1  Fade1  Fase (Expediente)
Atas

Olivia, 5 a..Secret6ria, nas funcOes de 20-Secretário,
atas das trés reuniOes anterioreS, que são aprovadas

2a Fase (Grande Expedeflte)
Apresentacão de ProposicOes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguinteS proposicOes.
PROJETO DE LEI N o 1.961/98

Declara de utilidade püblica a Associacão de Apoio ao Deficiente do
Liberdade, corn sede no MunicIpio de Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a AssociacãO de Apoio 30

Deficiente do Liberdade, corn sede no MunicIpiO de Uberlâfldia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãO.
Art. 30 - Revogam-Se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOeS, 3 de novembro de 1998.
Gilmar Machado

- A Deputada Maria
procede a leitura das

m rtrir.ñES.



236Justificacao Fundada em 30/5/84, a Associaçao de Apoio aos 
Deficientesdo Liberdade, corn sede no Municipio de Uberlândja é sociedade civil de

caráter filantrOpico e sem fins lucrativos
propici ar 	 que tern como objetivo precipuo

 assistêncja as pessoas da coniunidade uberlandense Ademais, a
referida entidade curnpre todos as requisitos exigidos em lei, pelo que faz jusao titulo dec jaratórjo de utilidade püblica.

- Publicado vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,e do Trabalho, para deliberaçao nos termos do art. 188, c/c o art. 103, incisoI, do Regimento lnterno.
PROJETO DE LEI N O 1.962/98

Declara de utilidade püb!ica o Conselho Federal dos Detetives Profissionais
- CFDP -, corn sede no MunicIplo de Santa Luzia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:Art. 1 0 - Fica declaracjo de utilidade pUblica a Conselho Federal dos
Detetjves Profissionais - CFDP -, corn sede no MunicIpio de Santa Luzia.Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao

Art. 3° - Revogamse as disposicôes em contrário.
Sala das Reunioes, de de 1998.
Leon Idio Boucas

Justificacao• 0 Conselho Federal dos Detetives Profissionais - CFDP - foi
constjtuido corn a objetivo de fiscajjzar a exercjcio da profissão de detetive,impedindoo no caso de a pessoa não ser inscrjta nem habilitada

A entidade funciona regularmente, e sua diretoria e composta par pessoas
idOneas e que nada recebem pelo exercIcia de seus cargos.

Em razão do exposto, espero contar corn a apoio dos nobres pares para aaprovacao deste projeto.
- Publicado, vai a projeto as Corn issöes de Justica, para exame 

preliminar,e do Trabalho, para deliberaçao , nos termos do art. 188, c/c 0 art. 103, incisoI, do Regimento Interno.
PROJETO DE LE! N O 1.963/98Cria serventias do foro extrajudicial no Distrito de Nova Contagem e Retiro,no MunicIpio de Contagem.

A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam criadas, no Distrito de Nova Contagem e Retiro, no MunicIpio

de Contagem, as seguintes serventias do foro extrajudicial :
I-i (uma) Serventia dos Servicos de Registro Civil das Pessoas Naturais,Interdicão e Tutela;
Il-i (uma) Serventia dos Serviços de Notas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao
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Art. 31 - Revagam-se as disposicôes em contrárto.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Romeu Queiroz
Justificação: Par força da Lei Municipal n o 2.951, de 1997, que deu nova

redacão a Lei Municipal no 2.846, de 8/5/96, foi criado a Distrito de Nova
Contagem e Retiro, no Municipio de Contagem.

Par se tratar de urn aglomerado urbana muito populoso, a referido distrito
passou a reivindicar dos poderes pUblicos as serviços essenciats a sua
sobrevivéncia, incluindo-se al as serventias de registro e de notas.
Especialmente no que tange a serventia de registro civil, a falta de tal serviço
tern causado grandes transtornos a populacão local, que tern que percorrer
considerável distância para efetuar o registro de nascirnento de urn fliho, pedir
uma certidão ou formalizar urn ôbito, par exemplo. Tais deslocarnentos
acabam par onerar as moradores do distrito, que são geralmente pessoas
hurnildes, desprovidas de recursos para essa finalidade.

A falta do cartôrio de notas tern causado a populacão desconforto
semelhante, vista que a autenticacão de urn documento, a reconhecimento de
uma firma e, principalrnente, a lavratura de urna escritura püblica são
formalidades ratineiras no dia-a-dia das pessoas.

Além disso, este projeto vem atender ao art. 133 da Lei no 11.406, de
28/1/94, que dispöe sabre a instalação obrigatOria de serventias do foro nos
novas distritos.

São essas as razöes que nos levam a pleitear a apoio dos nossos pares
para a aprovacão do prajeto nesta Casa.

- Publicado, vai a projeto as Carnissöes de Justica, de AdministracãO
PUblica e de Fiscalizaçàa Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 1.964/98
Autoriza a Estado a doar ao MunicIpio de Conceição da Aparecida a irnóvel

que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Estado de Minas Gerais autorizado a promover a doação do

imOvel e da benfeitoria nele existente, corn area de 6.296,70 M2 (seis mil
duzentos e noventa e seis vIrgula setenta metros quadrados), confrontando
par todos as lados corn a Praça da Liberdade, corn extensão, a frente e aos
fundos, de 83,40 M2 (aitenta e três vIrgula quarenta metros quadrados), e, nos
lados esquerdo e direito, de 75,50m 2 (setenta e cinco virgula cinqüenta
metros quadrados), conforme registro n o 7.485, do livro 3-J, da escritura
püblica de doação, lançada no Registro de lmóveis da Comarca de Carrno do



hillia

LA

Rio Claro. 	 238

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, de novembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira
Justificaçâo: Por meio da Resoluçao n o 8.152, de 23/12/97, publicada no

"Diário do Executivo" de 30/12/97, foi autorizada a municipalizaçao da Escola
Estadual Tiradentes, que passou a se denominar Escola Municipal
Tiradentes, de ensino fundamental.

o Poder Executivo Municipal, responsável pela gestâo da referida escola,
necessita meihorar as suas condiçaes de funcionamento e, para isso, deve
executar obras de ampliaçäo e construção de unidade de apoio a formação
do educando. Encontra-se, no entanto, impedido de faz6-Io tendo em vista
que o referido irnOvel pertence ao Estado.

Por evidenciar-se o interesse ptblico justificado e atender ao disposto no §
2° do art. 4 1 da Lei no 12.768, de 22/1/98, espera o signatário a anuência dos
nobres pares a aprovaçào deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça e de Fiscalizacâo
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.965/98
Autoriza a reversão do imOvel que menciona ao MunicIpio de lbitkira de

Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao MunicipiO de

IbitiUra de Minas o terreno situado naquela cidade, na Rue Joaquim Jose de
Andrade, com area de 1.356,81 m 2 (mil trezentos e cinqüenta e seis virgula
oitenta e urn metros quadrados), confrontando, pela frente corn a mencionada
rua numa extensão de 27,30m (vinte e sete metros e trinta centimetros); pelo
ado direito, numa extensão de 49,70m (quarenta e nove metros e setenta
centImetros) corn a Rua João Alfredo de Freitas; pelo lado esquerdo, numa
extensão de 49,17m (quarenta e nove metros e dezessete centimetros), corn
a Rua Benedito Ursulino Raimundo e Alfredo Inocêncio de Freitas, e pebo
fundo, numa extensão de 27,20m (vinte e sete metros e vinte centimetros),
corn a Rua João Eduardo Leöncio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 19 de outubro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira
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Justificacão: Conforme exposição feita pebo Chefe do Executivo Municipal,

em 24/10/57, o MunicIpio de IbitiUra de Minas efetuou doação ao Estado de
Minas Gerais de irnóvel corn area de 1.356,81m 2 , onde estava construIdo o
Grupo Escolar de bbitiüra de Minas, de acordo corn certidâo expedida pelo
Registro de lrnóveis e Hipotecas.

o referido imOvel foi registrado corn o no 11.251, a fis. 03, 1-2-AR, no
Registro de lrnOveis e Hipotecas de Andradas.

Corn o passar dos anos, a referida construçao, se deteriorou e, em 1997, foi
demolida, visto que havia possibilidade de desabarnento e conseqüente risco
para os transeuntes que passavam por aquele setor da cidade.

No perimetro urbano do municipio existern dois prédios escolares corn
capacidade para atendimento satisfatOrio da demanda nos próximos 15 anos.

o municIpio carece de area de lazer, e, muitas vezes, seus habitantes tern
de se deslocar para bocais distantes da cidade a fim de ter um perlodo de
descanso ou momentos de descontraçao.

Pebo exposto, espera o signatario obter dos nobres pares a aprovaçào
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
nterno.
- São tambérn encaminhados a Mesa requerirnentos dos Deputados Durval

Angelo, Ermano Batista e Gilmar Machado.
Comunicaçoes

- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes da Cornissão de
SaUde e dos Deputados Marco Regis, TarcIsio Henriques, Pericles Ferreira e
Marcelo Goncalves.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Junior.
o Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, Deputado Francisco

Ramaiho, Sra. Secretária, Srs. Deputados, telespectadores da TV do
Legislativo que tive a grate idéia de criar, eu falava corn o companheiro
Deputado Joáo Leite sobre a intencão de expor na TV Os flO55OS trabaihos.

Hoje, ternos que parabenizar o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, pois,
corn sua ajuda e a desta Casa, por meio da Mesa da Assernbléia, a TV do
Legislativo consegue chegar por via de satélite, podendo atingir cinco ou seis
Cidades do interior do Estado. Isso tudo é fruto de trabaiho.

Mas o que me traz aqui hoje, Sr. Presidente, é a necessidade de marcar,
mais uma vez, posiçâo que tenho já ha 11 anos, desde que cornecei como
Vereador em Belo Horizonte. F urna posicao em defesa da Iegalizaçao do
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famoso jogo do bicho. Faço urn apelo desta tribuna ao Senado Federal para
que coloque em votaçâo, no Plenário, o projeto que legaliza o jogo no Brasil,
tirando da contravençao penal o famoso jogo do bicho. Estarnos chegando ao
final de mais urn ano, e acompanho, hoje, mais uma vez, a pressâo da Poilcia
sobre as cambistas do jogo do bicho, pessoas que trabalharn. Falo corn muita
trariqüilidade, depois de disputar uma eleição, pois vejo que vários Deputados
e Deputadas que aqui esto e vários outros que aqui entrarão tiverarn 0 voto
do famoso jogo do bicho. Portanto, está na hora de se votar e aprovar esse
projeto, inclusive nesta Casa. Cornentava corn a Deputado Ivair Nogueira, do
rneu partido, que teve apoio rnaciço do pessoal do jogo do bicho na Ultima
eleiçâo, a respeito da necessidade de fazermos apelo ao Senado e a Câmara
Federal para que esse projeto seja apreciado, pois todas as comissöes já
aprovaram a legalizaçao do jogo. Aqui, na Assernbléia, ha urn projeto de
minha autoria e, por ser de inspiração municipalista, ele deixa a arrecadação
e a fiscalização dessa atividade para as municipios. Digo isso porque ja está
passando da hora de vermos esse projeto sendo apreciado pela Assembléia
Legislativa.

Mais grave, Sr. Presidente, e a seguinte fato: na época em que presidia a
CPI dos Bingos, colocava a minha preocupaçao corn relação as rnáquinaS
caca-nhquejs que estavam invadindo os Estados de São Paulo e do Rio de
Janeiro. Tivemos a oportunidade, ao lado do Deputado Durval Angelo e dos
membros da CPI, de fazer urn projeto regularnentando essa atividade no
Estado e proibindo que tais rnáquinas fossem colocadas em bares perto de
escolas, lojas, enfim, fora do recinto adequado, ou de lugares que nao
tivessern a autarização da lei federal, pelo INDESP. A nossa preocupação era
tanta que parece que estávamos adivinhando a futuro. Hoje, acompanhamos
O fato de haver, em Belo Horizonte, mais de 600 máquinas desse tipO
espaihadas em bares, padarias, sorveterias, perto de escolas, etc. Isso vai
acabar corn a futuro do nosso Brash, da nossa gente, dos nossos filhoS.
Atualmente a mae pede ao seu filho para comprar urn pão, e esse meninO
entra em uma padaria, compra a pão e, corn a dinheiro do troco, joga nas
máquinas de caca-niqueis, que costumávamos ver em cassinos, em palSes
onde o jogo é liberado. Hoje, esse menino está jogando a dinheiro do troco do
pão nessas máquinas, rnas, amanhã, sem dtivida nenhuma, ele estara
jogando não a troco, mas o dinheiro do pão. Acompanhamos a Secretaria de
Segurança Páblica nào fazer nada nesse caso e, também, a Policia flãa
tamarido nenhuma providêncja sobre a assunto.

Existem mais de 600 máquinas caca-nIqueis em Belo Horizonte. Quem teVe
a oportunidade de estar num cassino não vera diferença nenhuma nas
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máqUiflas Ia existentes e as que estão rodando em Belo Horizonte. 0 projeto
que tramita na Assembléia permite a usa dessas máquinas em Minas Gerais,
em ante-salas de bingos, em sedes de clubes, em hotéis e estãncias
turisticas. Não pademos deixar isso acontecer. Aqui mesmo, pertinho da
Assembléia, na Av. Alvares Cabral corn Av. Bias Fortes, existe urn bar corn
très máquinaS caça-niqueis. São essas caça-nIqueis que irão acabar corn o
futuro.

Portanto, peco a colaboração, a ajuda de todos as Deputados, da direçao
desta Casa, da Secretaria da Seguranca Püblica, a flm de que examinem, que
façam a apreensão dessas máquinas, porque, se não fizermos isso hoje,
enquanto existem 600, amanhã, serão 6 mil. Teremos, entäo, essas mesmas
máquinas nas portas e nas cantinas de escolas. Isso ira viciar uma juventude
sadia que tentamos educar para Minas Gerais.

Assim, pela primeira vez, faco este apelo desta tribuna. A partir de agora,
irei acompanhar esses fatos, pedirel providéncias diariamente, e irei
responsabilizar a Secretaria da Seguranca Ptblica, a Governador Eduardo
Azeredo, a fim de que ele peca providéncias ao Secretário, porque é urn
abuso a que esta acontecendo. Já previarnos isso quando participamas da
CPI do Bingo, quanda a "Foiha de S. Paula" denunciau a que estava
acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, e agora acontece issa a luz
do dia, na nossa Capital mineira. Par favor, Sr. Secretário, está na hora de
othar as máquinas ilegais, que chegam a mais de 600, em Bela Horizonte.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Gilmar Machado.
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa, ocupamos esta
tribuna trazendo noticias, para variar, não muita boas. Ontem, quanda foi
entregue, corn muita festa, no Congressa Nacional, a nova proposta de
Orçamento da União, assistimos ao Governo Federal fazendo de tuda para se
acertar cam a Fundo Monetária Internacional, a fim de que passamas, mats
uma vez, sustentar a agiotagem internacional. 0 Governa entregau o nova
Orcamento da União corn cartes significativas em areas essenctais para a
População

Diante da pressão do Ministra José Serra, em sua nota técnica - ele preferiu
dizer que nãa se tratava de uma crItica ao Governo, mas apenas uma nota
tecnica -, percebernas que a Governo, mais uma vez, cartau recursos da area
da saCide, menos do que iria cortar, mas mesmo assim cortou em areas
fundamentais Vamos ver, agora, reducãa de recursos para a combate a
dengue. Depois, quanda acantecer uma epidemia, como houve em Belo
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242Horizonte, vamos gastar muito mais. Entretanto , como no haverá recursos apopulaco ficará sem atendirnento e sujeita a uma grande epidernia, como
aconteceu em Belo Horizonte, Inclusive com mortes em virtude da denguehemorrágjca Responsabilidade de quem? Do atual Governo que vai,lamen tavelmente Continua,- a partir de 10I1/99

Vemos que o Presidente Fernando Henrique, näo satisfeito corn essasquestoes vai mais além, fazendo cortes em areas 
importantissimas corno aeducaçao. E al veremos qual e, de fato, a preocupaçao desse Governo corn a

educacao Iniciamos pelo ensino superior. a Governo, mais uma vez, fará
cortes profundos na liberaçao de bolsas, ou seja, diminujrá o ntJrnero de
bolsistas Para quem pensa que isso nâo tern importâncja e born lembrar acar

acteristica do trabalho dessas pessoas. Sao projetos e pesquisas decient,stas mestres e doutores ConseqOentemente, serâo dirninuidas nossacapacidade de desenvolvimento cientIficotecnologico e nossa intervençaonessas areas. Enquanto os outros paIses investern em 
conhecimento nOsdiminuImos esse tipo de investirnento Nosso orcamento para o prOxjmo ano,1999, é menor na area da educacao E observamos que predornjna em Minas

Gerais e em Belo Horizonte a mesma lôgica da tesoura de Brasilia. ACoi
ncldêncja da letra "b' iniciando o nome das duas cidades näo acontece

meramente ao acaso, pois também o PSDB de Brasilia e igual ao de Minas
Gerais No orcamento deste Estado, ha urna reduçao 

significatjva das verbasdestinadas a UEMG Essa Universidade que tinha o orcamento deR$60.
00000000 terá, para o ano de 1999, urn orcamento da ordem deR$14.00000000 Veremos, entâo, que tanto a Universidade de MontesClaros quanto a Universidade do Estado, bern como as unidades

incorporadas terão diminujdos os recursos para o seu funcionarnento, e,mais uma vez, serão reduzidos os flossos investjrnentos nessa area. SaoPaulo hoje, gasta R$2.000 00000000 corn suas Ufliversidades, e MinasGerais gastará apenas R$14.000.00000 Veja a diferenca Como vamos
co

nseguir acompanhar esse ritmo e por que se diminuj o nUmero dees
tudantes no ensino superior? o que deveria estar sendo aumentado esta

sendo diminuido Além disso, percebemos que, corn o corte que teremos noensino superior, será menor o crédjto educativo . Neste ano, urna parcela
pequena da populacao teve acesso ao crédito educativo e, a partir de 1999,
esse crédjto ficará ainda menor. Veremos 

aumentar as press6es sobre Osparla
mentares, haveré mals solicitacao de bolsas de estudos e uma série de

outras questoes porque a classe media encontrase 
empobrecida por essepacote, que desemprega diminui salários e faz cortes na area da educação.Além do ensino superior, o Governo também mexe no ensino médio.
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Veremos que a mesma coisa que fez Fernando Henrique, dirninuindo os
investimentos no ensino técnico, fez também Eduardo Azeredo, diminuindo e
fechando várias escolas técnicas que tInhamos em Minas Gerais. Os cursos
profissionalizantes foram literalmente extintos no Governo de Eduardo
Azeredo, e, atualmente, grande parte da população nào tern mais acesso a
escola pUblica para fazer o curso técnico, pois, caso nâo consiga a bolsa no
SESI, precisa pagar de R$80,00 a R$150,00. Como é que flihos de
trabalhadores que recebem ate trés salários minimos poderào arcar corn essa
despesa, sem contar as despesas corn transporte e alirnentaçao? Notamos
que ha uma politica clara e deliberada de desmonte da nossa educação
pUblica e que no orçarnento, mais uma vez, Os cursos técnicos seräo
penalizados devido a diminuiçâo de oferta nessas areas.

Além disso, não satisfeito, o Governo ainda usou a tesoura em mais uma
questao importante: o Iivro didático. Menos alunos receberáo livro didático no
prOximo ano; conseqüentemente vai sobrar para Os pais adquirir o livro
didático para que as suas crianças possarn estudar. E nOs percebemos que
essas pessoas, ja corn Os seus orcamentos sacrificados, dificilrnente terão
condicoes de comprar os livros, diminuindo, assim, a qualidade do ensino,
Porque os alunos terào menos informaçao e, corn uma capacidade menor de
acesso aos estudos, urna queda no seu rendimento. F percebemos que nâo
ha nenhuma preocupaçao do Governo em relaçâo a isso.

Outra area atingida corn os cortes é a area da informática. 0 Governo de
Minas fez urna grande propaganda, dizendo que estava informatizando as
escolas, e agora se ye, no final do ano, que ainda não tinham sido instalados
COmputadores E, a partir do ano que vern, os Estados e municipios que
tentaram fazer a informatizaçao teräo de interromper as atividades de
Inforrnátjca porque o Governo coi-tou Os recursos necessarios. Vou parar por
aqul nos cortes da area da educaçâo. Eu poderia detaihar mais, pois estou
fazendo urn estudo profundo dessa questâo, porque me preocuparn muito a
Saude e a educaçao do nosso povo, mas näo h6 tempo hoje.

Quanto ao transporte, estamos vendo mortes praticamente todos Os dias noanel rodoviario de Belo Horizonte, e o Governo agora cortou Os recursos para
recapearnento de estradas, entre elas 0 anel rodoviario de Belo Horizonte. E
Varnos continuar vendo tragédias nesse local, onde Os acidentes sâo
Praticamente diarios, corn mortes, e o Governo sirnplesmente cortando
recursos porque o mais importante para ele e atender Os agiotas
Internacionais nosso povo está morrendo nas estradas, näo tern acesso
aos hospitais, nem vai ter.

Queremos deixar registrada, ainda, a nossa satisfaçao por termos tido 0



W,

244privilégio de participar de reuniäo, ontem, juntamente corn várjos 
DeputadosEstaduals e Federals e Os Prefeitos das 20 maiores cidades deste Estado,que, num gesto praticarnente de desespero, clamam Para que 
possamosfazer urn grande movimento em nivel nacional, a fim de rejeitarmos essepacote do Governo. Os municIpios nao conseguem mais atender as

necessidades básicas da populacäo. Como disse ontem o Prefeito de TeOfilo
Otôni, val ter de fechar postos de saüde, fechar salas de aula e creches,
porque o Governo está cortando o dinheiro, a fim de mandá-lo Para os agiotasinternaciona is Já näo podemos continuar passivos, e a Assembléja
Legislativa ontem, na presença do Deputado Romeu Queiroz, que abriu o
encontro, tenho certeza, näo vai se furtar a enfrentar esta crise, e vamos
fazer urn grande movimenfo assumjndo a Assembléja posicáo contrárja a
essa entrega do flosso patrimônio e aos cortes em setores esseno p ais da vidaeconamica bras ileira

E é por isso que espero, sinceramente que possamos ter em Minas Gerais,
de fato, urn grande movimento. E partlu de Minas o movimento dos Prefeitospor urn grande dia nacional de protesto, engrossado corn a presenca de todos
os Deputados Estaduais Para que possamos de fato, conseguir mobilizar apopulaçao Para resistir a esse pacote. Tenho a certeza de que a UNALE nâo
vai se omifir mobjlizará Os Deputados Estaduajs em nivel nacional, Para quepossamos participar desse grande esforço de rnobilizaçao civica.

Para finalizar, cornunico que farej urn pronunciamento especifico sobre essa
questâo, mas quero comunjcar que estarernos dando entrada hoje, a urn
docurnento, corn a finalidade de convocarmos o Secretárjo de Estado daFazenda, Sr. João Heraldo Lima, Para que venha ao Plenário desta Casaexplicar como é que se deu o pagamento da primejra parceja dos 10% darenegociaçao da dIvida.

Queremos saber se, de fato, foi feito o pagameno e como vai ficar essa
questao da divida. De onde saiu o dinheiro? Pane - sabernos - veio do
BEMGE. E queremos saber também se todo o dinheiro fol utilizado. E 

0restante veio de onde? De onde sairam esses recursos ? E se não saIram, porque não? Como o Governo assina e deixa uma renegociaçao de divida daqual não temos informacaes? Exigimos uma explicacao porque, no acordo, nocontrato de renegociaçao da divida consta que a Assembléja Legislativa seria
dada ciência do pagamento e do relatOrio de acompanhamento do Tribunalcorn relaçao a renegociaçao que o Governo faria corn o Banco Central.

Queremos cumprir o nosso papel ate o dia 31. Enquanto estiverrnos
Curnprjndo o riosso mandato de Deputado Estadual vamos acompanharrig

orosamente o que vem fazendo este Estado corn relacao as finanças
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pUblicas. Não podemos ver urn governo que, durante a campanha, disse que
tinha dinheiro Para pagar o 13° salário - falou na televisão, e temos os
programas do Governador Eduardo Azeredo gravados - e agora vem dizer
que está corn dificuldades Para pagar. 0 que mudou do candidato a
Governador Eduardo Azeredo Para o Governador Eduardo Azeredo que vai
entregar o mandato no dia 31 de dezembro? Varnos exigir que curnpra de fato
ate o fim aquela lei votada pela Assembléia Legislativa. Temos a
responsabilidade de acompanhar, ate o tiltirno momento, a sua execução.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas,

minhas senhoras e meus senhores, na sexta-feira da semana passada, em
Brasilia, aconteceu mais uma reunião da diretoria e do Conselho Deliberativo
da União Nacional dos Legislativos Estaduais, que tratou, entre outros
assuntos de ordem interna e de interesse da entidade, do sucesso de todo o
trabaiho feito nessas eleiçoes. Alias, aproveito Para dar aos colegas que são
sócios a noticia de que, no dia 4 de dezembro, estaremos inaugurando nossa
sede em Brasilia, onde pretendemos aprirnorar ainda mais, dar suporte e
apoio Para o meihor exercicio parlamentar de cada Deputado de todo o Pals.

Mas estamos aqui Para ler a seguinte nota: (- Lê:)
"UNALE - Uniäo Nacional dos Legislativos Estaduais, reunida em Brasilia,

por aprovação unãnime, manifesta sua preocupacão em relacão aos
prejuIzos que Estados e municipios poderão sofrer corn o pacote fiscal
editado pelo Governo Federal. Diante disso, sugere a realização de amplo
debate sobre os efeitos das medidas, corn a participacao das Assembléias
Legislativas e de todos os segrnentos da sociedade.

Belo Horizonte, 6 de novembro de 1998."
Srs. parlamentares, a situacão pela qual passa o Pals, a gravidade dos

problemas está a exigir de cada urn de nOs, parlarnentares, homens püblicos,
e da sociedade organizada urna reflexão sobre esse momento.

Não é possivel que nossa sociedade assista, de maneira silenciosa, ao
desastre acontecido e, talvez, possamos dizer, a catástrofe que está se
aproximando, em razão de quatro anos de desgoverno federal e,
principalmente, pela falta de expectativa, de projeto ou algo que pelo menos
possa nos dar uma esperança.

Estamos rnais uma vez nos entregando, ou entregando a direcão da polltica
econOmica, ou subordinando as decisöes dessa politica econOmica ao Fundo
Monetario Internacional. Esse Fundo já causou prejuizos profundos e sérios
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elevou a divida interna de R$61.000.000.000,00 para R$304.000.000.000,00
e levau 0 crescirnento econôrnico do Pals de 6% para de 1% a -2%. Essa
equipe econOmica desse desgaverno chamado Imperador Fernando Henrique
II estranglJlau as Estadas e municipias, porque nâo fez as reformas que
deveria fazer. Esse Governa sabia que ha quatra anos precisam ser feitas
rnudancaS profundas e estruturais, mas, se as fizesse, não seria reeleita para
mais urn mandata de quatra anos. Essa realidade não pode passar
despercebida de toda a sociedade. A saide, que ja está doente, agora vai
morrer. De onde se esperava que nâo fosse cortado nada, seräo cortados
perta de R$1 . 000 . 000.000,00. A educacâa também será cortada. E par onde
o Pals val carninhar? Se a Pals nãa cresce na sua indüstria, porque não a
valoriza; se a Pals não investe na educação, se não dá saUde para a seu
povo, ande vamas chegar? A nassa preacupacão é a de, pelo rnenas,
levantar a nossa vaz, de chamar a sociedade para sua responsabilidade. Se a
sociedade se mabilizar, quern sabe, mabilizanda as próprias meias de
carnunicaçäa, náo teremas coma barn apenas aquilo que a Presidente acha
que é born. Paderemos discutir meihor e apresentar algumas alternativas.

Concluindo, gastaria de dizer que, infelizrnente, acho que esta Casa perdeu
ou val perder a passibilidade de discutir a questäo, para a qual charnei a
atençâo, da fiscalizacäo. Se tivéssemas discutido a questãa a funda, coma
merece ser discutida a questâo do Tribunal de Contas, poderlarnas ter
encontrado alternativas inteligentes. Náo acredito em nenhuma autra
prapasta que seja apenas paliativa. Fica preocupado quando, ao invés de
buscarmos aquilo que e meihor para a sociedade, para a Estada de Minas
Gerais, ficamos apenas preocupadas cam as aparéncias, deixando de tratar
as assuntos nos nIveis em que merecem ser tratadas.

Fica aqul meu registra, rninha preacupaçäa e urn pouco de tristeza, porque
perdernos a apartunidade de aprofundar uma discussáa que poderia trazer
rnelhorias. Corn certeza, poderiamas inibir muito da corrupção que ainda haje
e praticada em nossa saciedade, principalmente pelo pader püblico.
Deixarnos de discutir alternativas que poderiam aumentar a transparéncia e a
Capacidade fiscalizadara. Mas, infelizmente, temos de entender que nem tuda
pademos Deixo aqul este registro, dizendo que, se houver urna nova
prapasta, quero exarninã-la, mas, em princIpia, estarel contra qualquer
propasta que seja paliativa e que nãa trate do fundo da questâa, coma era
minha esperança. Muito obrigada.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pirnenta.
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz;

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, visitantes e pessoal da imprensa presente,

em todos as palses onde atuou, e, mais urna vez 	 246, vai ditar as normas para aeconomia do flOSSO Pals.

E preciso que a Sociedade, aleada por nOs, parlarnentares aleada pelaSociedade organizada pelos sindicatos, pelas federacoes enfim, por tados,possa se mobilizar para i mpedir que essa catástrofe se abata sobre a Brasil.
A proposta do Fundo Monetárjo é sempre numa mesma direcão: carnjnharpara a recessâa aumentaremse as impostos Se essa lOgica interessa ao

FM!, no interessa a saciedade Nosso Pals teria condicoes de produzir, pela
lOgica mundial mais de 600 au 700.000000t de grãos, mas está produzindosomente 80000000t Nosso Pals deveria se concentrar inteiramente naagricultura, pelas 5u25 caracteristicas mas está sacrificando cada vez rnas,
a agricultor e a pradutor rural de urn rnodo geral. Nás, que precisamos gerar
empregos para essa massa de jovens que estão entrando no mercado de
trabajho estamos reduzindo flossas atividades econôn-iicas e socials.
Precjsávamos fortajecer a lndUstria brasileira mas estamas corn as portasescancaradas para as impartacoes, sern que a empresariado brasileiro tenhapoder de competitividade

Ora, que salda estamos buscando? Pela lógica, seria urn agravamentoainda major da situacao em que nos encontramos De forma que a UNALE,p
reocupada corn essa reajidade e nós, coma seu Presjdente levamos essapre

acupaçao a todo a Brash, esperando que esse alerta repercuta nasAssembléjas L
egislativas para que a Sociedade acorde. Volto a dizer, não

alhem para mim, porque não votel nele. E preciso cobrar dos novosparla
mentares que estâo assurnindo suas atividades no Cangressa Nacional,

uma postura em defesa da flossa sociedade e do povo brasileiro - ja que 0
Governo Federal não se preocupa corn a pavo brasijeiro alguern tern que sepreocupar.

E as repercussães nos Estados e municipios serâo registradas. ImaginernOs senhores se 20% do Fundo de Estabilizaçaa Fiscal ja era urn absurdo, ele
esté arnpliando para 40%. Todas as contribuicoes federais tern, agora, urn
bolo reservada para a Governo Federal E as Estados e municIphos que
estavarn em dificuidade vao piorar ainda mais. Sugeri, em uma entrevista, aosPrefeitos e Gav

ernadares que fassern ao Governo Federal e entregassern
para a Presidente Fernando Henrique Cardoso a Gaverno das suas cidades e
dos seus Estados, já que ele val ficar corn a arrecadaçaa quase toda. E uma
lógica. 0 que nâo padernas é achar que as coisas estáo bern e que tudo issoé apenas urn rnamento, enquanto a situacão do Pals se agrava cada vezmais. Se a equipe econôrnjca diz que e born, a sociedade no pade achar que
é born apenas porque a equipe é campetente A 

carnpetência dessa equipe
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gostaria, nesta tarde, de tecer alguns comentários acerca de uma reportagem
feita pelo "Estado de Minas", no Ultimo final de sernana, no dia 8 de
novembro, a respeito de inOmeras denüncias sobre o desperdIcio do dinheiro
pUblico, em nosso Estado, corn obras inacabadas.

Inicialmente, quero cumprimentar o "Estado de Minas", jornal de circulacão
estadual e nacional, por ter abordado este tema, que é de grande importância
para nos, nesta Casa, onde temos a rnissão, a responsabilidade e o dever de
fiscalizar- as obras do Poder Executivo, notadamente do Poder Executivo
estadual. 0 'Estado de Minas" saiu a frente, corn uma série de reportagens
importantes, o que nos traz hoje a esta tribuna e, certamente, leva todos Os
Deputados a reflexao. Diz o "Estado de Minas" que o desperdIcio e a
irresponsabjidade adrninistratjva acontecem de node a su!, de leste a oeste.

Passarei a fazer a leitura de algumas dessas denüncias para que, ao final,
possa chegar ao terna principal de meu pronunciamento, que é a reflexão que
existe na Casa sobre o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Diz o "Estado de
Minas" que, em Belo Horizonte, são mais de R$100.000000,00
desperdicados nos Oltimos anos. E cita três obras, para mostrar 0 que
acontece na Capital de nosso Estado. A construção do trólebus, na Av.
Cristiano Machado, idealizado em 1984, ha 14 anos, que, na ocasião,
consumiu R$50.000.000,00. Em seguida, vêrn, aqui na Capital, Os
investimentos corn a construção do Hospital Cardiorninas, uma obra de
R$38.000.000,00 que ficou pela metade, e a cujo esqueleto esta Casa,
atendendo a solicitação do Governador Eduardo Azeredo, resolveu dar uma
finalidade Util, doando-o a Santa Casa de Belo Horizonte.

A terceira obra aqui, na Capital, é a canalizaçao do cOrrego Bacuraus, na
Zona Node, que beneficiaria seis grandes bairros de Belo Horizonte. Alias,
antes de passar as outras regiöes, queria abrir urn parêntese sobre 0
Cardiominas.

Semana passada, estivemos fazendo visita a Santa Casa e tivemos contatO
corn o Dr. Celso Mello Azevedo, a provedor daquele hospital. Ele nos
adiantava que havia tornado as medidas necessárias para solicitar urn
empréstirno ao BDMG, no valor de R$40.000.000,00 e que esse ernpréStimO,
ate então, não tinha sido deliberado pela diretoria do BDMG. Por isso meSmo,
não pôde dar inicio as obras. Abro esse parêntese, porque ficou embutidO no
ato de doação do patrirnônio do Card iominas a Santa Casa de Bela Horizonte
a reversão do irnóvel no prazo de cinco anos, se a mesmo não tiver a sua
destinaçao conclulda. Tornarnos a liberdade de convidar a Presidente do
BDMG e o provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, para estarem aqul,
nesta Assernbléia, na Comissão de SaUde, para sabermos o que realmente
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está acontecendo corn o Cardiorninas e corn o ernpréstimo solicitado pelo Dr.
Celso Mello Azevedo.

0 festival de desperdIcio continua pelas outras regiöes do nosso Estado.
Na cidade de Araxá, o Hospital Regional Errnantina Drummond é exemplo do
mau emprego de verbas püblicas. As obras se iniciaram em 1991 e, ate hoje,
não passam de urn esqueleto. Orçada, inicialrnente, em R$22.000.000,00, a
construção consumiu 10% desse montante e está paralisada.

Na cidade de Governador Valadares, uma cidade pobre, problemática,
temos dois problemas sérios. Prirneiro, as moradores sempre reivindicararn e
tiveram a perspectiva de verern resolvidos as problemas da enchente e do
mau cheiro do cór-rego Figueirinha, uma obra que se iniciou ha 10 anos e não
foi conclulda, consumindo US$5.000.000,00.

Na pequena cidade de Cambul, urn terminal rodoviário foi iniciado também
em 1988. Para a construção desse terminal rodoviário, foram consumidos
cerca de R$5.000.000,00.

Na cidade de Varginha, ainda de acordo corn a repodagern do "Estado de
Minas", foram gastos mais de R$1.000.000,00 em 1995 e 1996, corn
promoçoes sociais e jantares.

Na cidade de Ubá, de acordo corn a repodagem, foi conclulda a construçáo
da usina de reciclagem e compostagem de lixo. E ela nunca funcionou.

Caminhando par-a o Node de Minas, ternos aqui, na reportagern, urn
levantarnento importante e preocupante. Na pequena cidade de Garneleira,
rec6m-emancipada, corn cinco mil habitantes, for-am gastos R$10.000.000,00,
pela CODEVASF, para a construcão da barragem de Garneleira, que previa a
abastecimento de água da cidade e urn projeto de irrigaçãa de 400 hectares.
Hoje, a cidade é abastecida corn caminhöes-pipa, e a projeto para fazer o
aproveitamento das terras por meio da irrigaçâo não foi sequer levado a serb.

Na cidade de Montes Caros, foi construldo urn pronto-socorro municipal,
Cuja obra custou R$1.000.000,00, mas ele está fechado. Na cidade de
Mariga, localizada no extremo node de Minas, ha dez anos, a ex-Prefeito
I flICIOU a construção de urn terminal rodoviário, e a mais grave, recebeu todos
Os recur-sos par-a a construção, mas as moradores, hoje, embarcam e
desembarcam em plena via püblica.

Estou fazendo essa leitura par-a, além de parabenizar a matéria jornalistica
do "Estado de Minas", dizer que iremos procurar uma for-ma de levar adiante
as denUncias desse jornal, fazendo corn que fiscalização mais rigorosa seja
efetuada para que possamos dar satisfacão a sociedade do Estado de Minas
Gerais, de node a sul e de leste a oeste. Além de corroborar essa
repor-tagern procuraremos discutir, em uma cornissão especial ou em urna
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FiscalizaçaoFinanceira para chamar a atenco para urn outro fato relacionado corn essas

obras inacabadas e corn a parte de fiscalizacao de acães dos 
pocierespiblicos munlcipais Refiro-me ao Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais. Tao logo tomei conhecjmepto dessas denUncias do "Estado de
Minas", tive a preocupacao de ir ate o Tribunal de Contas. Ontem, estive là
durante quatro horas, procurando entender a dinarnjca do Tribunal
COnversando corn Os funcionários, sem me identificar como DeputadoEstadual. Sal de Ia extremamente preocupado Acredito que o Tribunal de
Contas seja urn órgão bastante importante e indispensável, criado como força
auxiliar- deste Poder Legislativo para o exame das contas municipais e dos
governos estaduais Aqui, especificamente, ele foi criado para examinar as
contas de Minas Gerais 0 Tribunal de Contas é urn Orgäo para 0 qual tern de
ser dadas todas as condicoes para que possa cumprir as suas funçOes.

Peço desculpas ao colega Deputado Ermano Batista, para corn quern tenho
O máxirno respeito, por sua postura legislativa, por sua capacidade juridica e
por sua isencâo como homern püblico, para declarar-me absolutamente
contrário ao seu projeto, embora acredite que o Tribunal de Contas tern deser, irnediatarnente repensado Temos de nos esforçar para que, nesta CasaLegislativa, corn Os Srs. Deputados e os Srs. Conselheiros, corn as equipes
técnicas desta Casa e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
possarnos ver o que pode ser feito corn a maxima urgência.

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Deputado Carlos Pirnenta,
alegro-me ern ouvir a sua exposiçao. E rnais urna voz que se levanta contra
esse projeto que tenta criar o Tribunal de Contas dos MunicIpios.

V. Exa. fala que é preciso encontrar urna solucão. Não sei se seria a
soluçao, rnas acho que no presente mornento a rnelhor forma de agilizar as
prestacoes de contas seria a abertura de urn concurso para 0 preenchimento
das quatro vagas de Auditor e, rnais ainda, a abertura de concurso para
novos técnicos, que sao Justarnente Os que vâo agilizar a prestação de contas
dos rnunicipios De imediato penso que a soluçao seria a abertura de
concursos para preenchimentos dos cargos vagos e para os que ainda sao
deficitérios Muito obrigada.

0 Deputado Carlos Pimenta - Agradeco o aparte de V. Exa., Deputada
Maria José Haueisen, mas gostaria que uma análise mais criteriosa sobre 0
Tribunal de Contas fosse feita, nao apenas sobre sua estrutura. Precisarnos
de mais técnicos, Auditores e pessoas ligadas ao setor de fiscalizaçäo. Alem
disso, Sra. Deputada, e necessário que sejarn repensadas, também, as
funcoes do Tribunal de Contas. Cito urn ünico exernplo: urn Prefeito pode ter
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suas contaS rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Supondo-se que tudo corra
natural e eficientemente e as contas sejam analisadas de forma criteriosa
pelo Tribunal de Contas, entre urn ano ou dois, quando elas chegarn ao
municIpio de origem, geram urn problema, pois, rnuitas vezes, as Câmaras
Municipais tern urn vinculo muito forte corn o Executivo, e, em uma Câmara
de 11 Vereadores, bastam 6 para jogar por terra todo o trabalho do Tribunal
de Contas, engavetando o seu parecer.

Apenas seis Vereadores tern forca para derrubar urn parecer do Tribunal de
Contas, que é feito corn bases criteriosas e exarnes técnicos. Sendo assirn,
apenas esse exemplo mostra a importáncia de se fortalecer esse Tribunal. A
minha posicão é consciente, pois nunca torno urna posição nesta tribuna sem
antes procurar estudar detalhadamente cada assunto, e assim fiz corn 0
Tribunal de Contas. Sendo assirn, essa é a rninha posição, e pediria aos
Deputados näo que derrubassem o projeto do Ermano, mas que
encontrássernos uma forma de realmente fortalecer o Tribunal de Contas, que
é imprescindIvel para a análise das contas das Prefeituras e do Estado de
Minas Gerais.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
0 Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pUblico presente nas galerias, pessoal da imprensa, quero deixar
registrada a perda de urn grande homem, amigo, colunista e conterrâneo
nosso, Nicolau Neto.

Nascido em Pedro Leopoldo, no dia 13/12133, José Nicolau Neto era fliho
do casal José Nicolau Filho e Anália Nery Lopes, ia falecidos. Ele deixa as
fllhas Karine Mendonca Neto, 25 anos, e Patricia Mendonça Neto, 24 anos.
Muito querico pelas liderancas de todos os rnunicIpios mineiros, recebeu
durante quase cinco décadas de jornalismo urn total de 334 honrarias, como
titulos de cidadania, placas de ouro e prata, comendas e outras distinçöes. A
estréia de Nicolau Neto no jornalismo social aconteceu nos anos 50, quando
o Brasil vivia a fase áurea dos concursos de "miss." Ele promoveu vários
concursos como: "Miss" Minas Gerais, "Glamour Girl", Mulata de Ouro, Garota
Turismo Debutantes, Elegantes Mineiras e Garota Praia. Por melo de
colunas no "Estado de Minas" e no "Diário da Tarde", Nicolau criou urna rede
de informaçoes, e, corn isso, podia saber de tudo o que acontecia nas areas
Social, poiltica, cultural e arustica. Anualrnente, organizava urn encontro corn
seus correspondentes - que depois se transformavam em promotores -
quando langava idéias de novos projetos para a sociedade mineira. Nicolau
Neto, como conterrâneo, grande homem e amigo de Pedro Leopoldo, deixará
lern brancas e saudades em nosso Estado. Obrigado, Sr. Presidente.
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o Sr. Presdente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores, para abordar trés assuntos Importantes e apropriado
rnomento, subo a esta tribuna mais alta do Poder Legislativo do
Minas Gerais.

primero assunto Sr. Presidente, diz respeito a V. Exa., a seu interesse e
aos Interesses de todos os parlamentares desta nobre Casa. Como V. Exa.
sabe, tramita nesta Assembléja urn projeto de nossa autoria que proIbe a
cobrança dos passageiros de ônibus pelo uso dos sanitários em estacOes
rodoviárjas e em paradas obrigatot-jas de ônibus. Esse projeto teve histOria, já
foi aprovado em 10 e 20 turnos, mas S. Exa. o Governador do Estado,decepcionandonos o vetou. Esta Casa manteve o veto. Reapresentarnos 0projeto na Iegislacao seguinte. Agora, está sendo votado em 2 0 turno.
Entretanto, o companheiro Ajalmar Silva, atendendo a soflcitaçöes de outros
companheiros o Deputado Romeu Queiroz inclusive, nosso Presidente,
apresentou uma emenda, exclujncjo as paradas de ãnibus obrigatOrias. 0
projeto, então, ficaria assim: fica gratuito o uso de banhejros por passageiros
portadores de passagens nos terminajs rodoviárjos apenas, e nao nas
paradas obrigatar p as onde os ônibus fazem Os contratos e as passageiros
ficam totalmente sem opçäo. Ate quando urn interesse tao pequenininho de
alguem que tern empresa de ônibus ou algum tipo de interesse nisso pode
sobrepujar a Interesse do povo? E quando urn pai ou uma mae de famIlia
chegarem num banheiro e não puderem pagar pelo seu usa, porque, as
vezes, R$0,70 fazem falta? E como fazem, principal rnente se estiverem
viajando corn quatro ou cinco pessoas. Perguntei a urn colega, dizendo-Ihe:
companheiro, por que essa distinção? Os passageiros de aviäo tern
banheiros de granito e de mármore importados e não pagam pelo uso deles.
Onde já se viu dizer que se paga para usar os sanitárjos de aeroportos? A
estaçâo rodovjária de Belo Horizonte tern uma arrecadacao de milhöes,
porque são mais de 40 mil pessoas por dia usando Os banheiros. A jornalista
Berta, do "Estado de Minas", de certa feita, escreveu urna reportagem
expressiva sobre esse assunto.

Quero, nesse primeiro tOpico do meu discurso, solicitar aos cornpanheiros
que me ajudem a derrubar essa emenda, que é casuista, que tern a finalidade
de atender a urn pequeno grupo, que esmaga, que tolhe a direito do pobre,
porque pobre nào é aquele mendigo que imaginarnos pobre é aquele que
recebe abaixo de cinco salárjos mninios. As vezes, pagamos urn saláriO
minima, apesar de conseguirrnos lucros exorbitantes tendo trés ou quatro
carros, quando seria preferivel comprar menos urn, permitjndo que nosSoS

253

empregados comprassern os deles. Assim, aurnentarIarnos a poder aquisitivo
da Nação e aprenderIarnos a respeitar a homem. Assim, a nosso dinheiro
teria tanto valor, que não gostariamos de nos mudar de nosso Pais, como
tantos ernpresários fazem.

Tudo comeca quando negligenciamos projetos simples coma esse. F
podernos perceber a extensão do conhecimento da justiça e do juIzo de cada
parlamentar quando tramita na Casa urn projeto que toihe a direito do povo.
Trata-se de urn direito do povo, porque na passagem já está incluso a usa
dos terminais rodoviários. Como se pode parar numa parada obrigatória e
cobrar quando se usa urn banheiro? E urn absurdo. Ora, certamente que as
empresas poderiam fazer acordos e convénios corn esses grandes
restaurantes, que teriam a imenso prazer em receber e dar urn servico nota
10. Senâo, a Onibus não pára au, rnas em outro lugar.

0 segundo assunto que quero abordar, Srs. Deputados, é outro projeto
nosso que trarnita na Casa e que dispöe sobre a proibicao da derrubada do
cerrado para fins de carvoejarnento.

0 primeiro projeto que tratamos foi a Projeto de Lei n° 1.114/97, que dispöe
sobre a obrigatoriedade de haver banheiro gratuito para Os passageiros de
ônibus em todos Os terminais rodoviários e paradas obrigatórias. 0 outro, a
Projeto de Lei n° 1.186/97, dispôe sobre a proibicão da derrubada do cerrada
para fins de carvoejamento.

Creio que não precisarnos falar rnais sabre esse prajeto, porque já
sabemos, todos Os Deputados, cam as conhecirnentos que nos chegararn,
nos Ultimos dias - especialrnente as relativos a Agenda 21 e ao grande evento
ecolOgico que ocorreu no Rio de Janeiro, centro mundial de reflexäo sabre a
rneio ambiente -, da importãncia dos nassos cerrados.

Mas quero abordar outro assunto que me chama a atencào, porque tenho
participado de sua discussão. Julgo da rnais alta importãncia esse assunto,
pOrque a sociedade mineira espera uma respasta deste parlamenta a fim de
se desenganarern aqueles que imaginam que a subvenção social tern sido
urna forma para a exercicio da corrupcãa daqueles que fazem uso dela.

Srs. Deputadas, a prafeta Habacuc diz: "Ai daquele que constrói as seus
bens corn a tesouro da iniqüidade, porque as próprios bens a amaldiçoaráo".
Este Deputado foi contrário, quando aqui chegau, ao usa da subvencãa ou,
melhor dizendo, ao repasse da subvençào pelos parlarnentares, porque
Sempre entendi que issa, de certa forma, car-ta as asas deste grande
ministéria que e a exercIcia do mandato de Deputada, do parlamento, da
palavra. Sempre entendi que a dinheiro das subvençöes sociais pertence 80
POvo necessitado, ao pobre, a vitva, ao Or-faa desamparado. Sempre entendi,
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também, que maior punição será, sem düvida, proferida pelos lábios do justo
Juiz áqueie que faz mau uso dessa verba que ao assaltante a mao armada,
porque o primeiro lesa a fé popular. Façamos uma reiação de todas as
subvençoes distribuldas, ou seja, repassadas a este Deputado. Quando
inquirido sobre urn repasse de verba a Associaçao Cafezal -
precipitadamente, urn Vereador tentou acusar ou associar este Deputado -,
houve o reconhecimento, graças a Deus, do erro por pane daqueles que
examinaram a questão. Mas, agora, e tarde. 0 Presidente daquela
Associaçao deve uma resposta a sociedade. Assim, já está tomando
providências contra o Vereador que disse serem as notas frias, e, não se
confirmando suas palavras, a acusador deverá pagar pela acusaçâo, porque
investiu contra urn born nome. Mas, senhores, podemos compreender que
essas distorçoes, ou o exercicia errado devido ao desconhecirnento da reta
justica por parte de alguns tern levado a populaçao a clamar por urna
resposta. 0 Governador Itarnar Franco, homem sábio, experiente, que
aprendeu náo so corn a exercicio da Presidência, mas rnuito mais corn o
jejum politico que o ievou a fazer urna reflexäo sobre o exercicio de seu
rninistério, urna profunda avaiiaçâo de sua pessoa e daqueias que corn eie
estavarn. Coma candidato a Governador do Estado de Minas Gerais, fez
oportunas proposiçöes, sern divida sabendo que este pariarnento será seu
grande associado, corn liberdade para juigar as processos e Os projetos do
povo, que aqul chegam, refletindo sobre o grande pnivilegio que tern, o
ministérlo que tern, a respansabilidade que tern de legislar para o povo de
Minas Gerais. Esperarnos que haja urna mudança a fim de aprirnorar aqueles
que foram vacacionados para este tao grande ministério que é 0 ministéria
parlarnentar. E de fazer corn que este parlamento seja livre, totaimente
independente, acirna de toda e qualquer possibilidade de que sua mente seja
levada ate pelo partidarismo, a que tantas vezes acontece em nosso Pals. E,
por essa razão, o direito do pavo é relegado a segundo piano. Como
parlarnentar, tinha a dever de falar tudo iSSO, dando uma resposta aqueies
que me elegeram, dando urna resposta ao povo do rneu Estado e solicitando
aos nobres corn panheiros e amigos a solidariedade nos projetos que temos a
seguir. Muito obnigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

esta parte, a Presidéncia passa a 2 1 Parte da reunião, corn a 18 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicaçöes da Presidéncia e de
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Deputados e a apreciaçao de pareceres e requerirnentos. Estão abertas as
inscriçöes para o Grande Expediente da prOxirna reunião.

Leitura de Cornunicaçöes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Pienário da comunicação

apresentada nesta reuniáo pela Comissão de Satide - aprovacão, na 22a
Reuniao Ordinária, do Requerimento no 2.669/98, do Deputado Pericles
Ferreira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ermano Batista, em que

solicita seja a Projeto de Lei 
no 

1.940/98 encaminhado a cornissão seguinte a
que foi distribuido, uma vez que a Comissão de Justica perdeu o prazo para
ernitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento, de conforrnidade
corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regirnento Interno.

Votacão de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requenirnento do Deputado Durval Angelo, em que

solicita seja a Projeto de Lei n o 1.614/98 distribuldo a Comissão do Trabaiho,
em 2° turno. Em votacäo, a requenirnento. Os Deputados que a apnovam
permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovada. Curnpra-se.

Requenimento do Deputado Giirnar Machado, em que solicita sejam
convocados a Secretánio da Fazenda e urn representante do Tribunal de
Contas do Estado para prestar escianecirnentos sabre a contrato de
renegociação da divida de Minas Gerais corn a União, assinado em 18/2/98,
particularrnente sabre as cláusulas quanta e décima pnimeira. Em votaçâo, a
requenimento. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Apravada. Oficie-se.

28 Fase
2 0 Sr. Presidente - Esgotada a maténia destinada a P Fase, a Presidência

passa a 2' Fase da Ordem do Dia, cam a discussâo e a votação da rnatéria
canstante na pauta.

Discussäo e Votaçaa de Propasicöes
0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requenimenta do Deputado Ronaido

Vasconcellos, ern que solicita a inversâo da pauta, de modo que a Projeto de
Lei no 1.112/97 seja apreciada em primeiro lugar, entne as maténias em fase
de votaçâa. Em votaçâa, a requerimenta. Os Deputadas que a aprovam
perrnaneçam coma se encantrarn. (- Pausa.) Apravado.

Vern a Mesa requerimenta do Deputado Raul Lima Neta, em que solicita a
nversäo da pauta, de modo que a Prajeta de Lei n o 1.114/97 seja apreciado
logo após a Proposta de Emenda a Constituição n o 35/98. Em vatacäo, o
requenimenta. Os Deputadas que a aprovam permaneçam corno se
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256enconfrarn (- Pausa.) Aprovado A Presidéncia verifica, de piano, que não ha"quorum" qualificado para a votaco de propostas de emenda a 
Constituiço,mas que o ha para a apreciacao das demais matérjas da 

pauta.Votacao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.112/97, do Deputado José
Bonifácio que dispoe sobre a politica florestal no Estado. A Corn jssão deMeio Ambiente opina pela aprovacao do projeto na forma do Substitutjvo no 1,
que apresenta ao vencido em 10 turno. No decorrer da discusso foram
apresentadas ao projeto quatro emendas: urna do Deputado TarcIsjo
Henriques, a qual recebeu o no 1; uma do Deputado Gilmar Machado, a qual
recebeu a no 2 1 e duas do Deputado José Bonifácjo, as quais receberam osn

o
s 3 e 4.

Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento interno, a Presidéncia vai
submeter as emendas a votacao, independentemente de parecer. Em
votação, a Substjtutjvo no 1, salvo emendas Os Deputados que a apravam
permanecam como se encantram (- Pausa.) Aprovado Corn a aprovaçao do
Substitutivo no 1, ficam prejudicadas as Emendas n os 3 e 4. A Presidênciasolicita a Sra. Secretária que proceda a leitura da Emenda no 1.

A Sra. Secretárja (Deputada Maria Olivia) - (- Lé:)
"Ernenda no 1 - Fica acrescentado ao art. 2 0 a seguinte parágrafo: 0 selo

cantinuará sendo exigido para a desmate ou a transporte de árvores nativas,
ficarido isentas as espécies piantadas de eucaliptos, "pinus" e bracatinga.
Sala das Reuniães, 14 de rnaio de 1998."

0 Sr. Presidente - Em votacao, a Emenda no 1. Os Deputados que a
aprovam perrnanecam como se encontram (- Pausa.) Rejeitada. A
Presidéncia solicita a Sra. Secretária que proceda a leitura da Emenda no 2.

A Sra. Secretária - (- Lé:)
"Ernenda no 2: D6-se ao § 2 0 do art. 21 do substitutjvo a seguinte redação: §21
 - Fica vedado a uso de selo ambient al na nota fiscal para as operaçoesre laclonadas corn o transporte, a movimentaçao e o armazenamento de

produtos e subprodutos fiorestais "in natura", originarios de floresta piantada,
tais como eucaliptos, "pinus", bragatinga e outras espécies desde que
destjnadas a praducâo de madeira, obser-vado a disposto nos arts. 14 a 16desta lei."

0 Sr. Presidente - Em vatacão, a Emenda n o 2. Os Deputados que aaprovam permanecam coma se encontram (- Pausa.) Rejeitaçja Fica,partanto, aprovado em 21 turno, a Projeto de Lei n o 1.112/97 na forma doSubstitutivo no 1. A Corn issâa de Redacao
Votacao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.114/97, do Deputado Raul Lima

Neto, que torna abrigatoria a existéncia de instalacoes sanitárias de usa
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gratuita para as pasSageiroS em terminaiS rodoviários e pontos de parada de
ôrtibuS intermUniciPais. A Cornissão de Direitos Humanos opinou pela
aprovacàO do projeto. Emendado em Plenário, voltou a projeto a Comissão de
DireitoS HumanoS, que perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência, nos
termas do § 1 1 do art. 145 do Regimento Interno, designa relator o Deputado
Mauro Lobo, para emitir parecer sabre a Emenda no 1, e indaga de S. Exa. se
se encontra em condicöes de ernitir a seu parecer au se fará uso do prazo
regimental.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental.
O Sr. Presidente - Votaçào, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.398/97, da

CPI do Sistema Penitenciário, que altera a Let no 11.660, de 2/12/94, que
reorganiza a Departamento Estadual de Obras Piblicas e dá outras
providéncias. A Comissão de Administracâo PUbitca opina pela aprovacãO do
prajeta na forma do vencido em 1 1 turno. Em votaçäo, a projeto. Os
Deputados que a apravam permanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turna, a Prajeto de Lei no 1.398/97
na forma do vencida em 1 0 turno. A Comissão de Redaçáo.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.614/98, do Deputada Alencar
da Silveira JCjnior, que acrescenta dispositivo a Lei no 12.708, de 29/12197,
que dispöe sabre a Programa de Fomento de Desenvolvimento das
MicroempresaS e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. A Comissào de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeta. A Comissãa de Turismo opina par sua
aprovacáo. Em votação, a projeta. Os Deputados que a apravam
permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. As ComissOeS de
Turismo e do Trabaiho.

Votação, em 21) turno, do Prajeto de Lei no 1.186/97, do Deputada Raul Lima
Neto, que dispOe sobre a praibicão do usa dos cerrados e dos cerradas
secundários do daminlo estadual para fins de carvoejamenta. A Comissào do
Meio Ambiente apina pela aprovacãa do projeto na forma do vencido em 1°
turno cam a Emenda n o i, que apresenta. Em votação, a projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permanecam coma se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela
aprovaçäa. Os Deputados que a aprovam permanecam coma se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, a Projeto de Lei
n o 1.186/97 na forma do vencido em 1 0 turno corn a Emenda n o 1. A

Comissâa de Redação.
Votaçàa, em 2 0 turna, do Projeta de Lei n o 1.442/97, do Deputado Marcos

Helénia, que dispãe sabre a obrigatariedade de a poder pUblico comunicar a
E
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requisição de força policial para reintegração de posse nos casos e nas
condiçöes que especifica. A Comissão de Direitos Humanos opina pela
aprovaçäo do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em votacão, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n o 1.442/97na forma do vencido em 10 turno. A Comisso de Redaçäo.

Votaçào, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.700/98, da CPI do IPSEMG,
que dispoe sobre o Conseiho de Beneficiários do IPSEMG. A Comissão de
Administraçao Püblica opina pela aprovaçâo do projeto na forma do vencido
em 10 turno. Em votaçâo, o projeto. Os Deputados que o aprovarn
perrnaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n o 1.700/98 na forma do vencido em
10 turno. A Comissâo de Redaçao.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, depois da votaçâo desse

projeto, alguns Deputados se ausentaram do Plenário, e vamos votar agora
urn projeto de lei complernentar que exige "quorum" especial, razào pela quai
pedimos o encerramento, de piano, da reuniào.

Encerrarnento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuaçâo dos trabaihos e encerra a reuniâo, convocando
os Deputados para as reuniôes extraordinárias de amanhâ, dia 11, as 9 e as
20 horas, nos termos do edital de convocaçäo, e para a reuniâo ordinária
tambérn de amanhä, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a pubitcada na ediçâo anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 20 a
REUNIAO ORDINJARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de agosto de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes Os

Deputados Olinto Godinho, Bené Guedes e Anivaldo Coelho, membros da
Comissão supracitada. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Olinto Godinho, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovação de
requerirnento do Deputado Anivaido Coelho, dispensa a ieitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, o Presidente convida para compor a Mesa o
Sr. Heleno de Abreu, Secretário Adjunto de Esportes, e informa que a reunião
se destina a ouvir diversos convidados para que se discuta a atual situacao
do desemprego e a rnudança na forma de disputa do campeonato mineiro de
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futebol. A Presidência passa a palavra ao Deputado Anivaldo Coelho, autor
do requerimento que deu origem a reunião. Ao se iniciarem os debates, o
Deputado Anivaldo Coelho sugere que o Sr. Mauriclo Magalhães faca uso da
palavra para expor a real situacão no futebol mineiro. A seguir, os Deputados
João Leite e Alencar da Silveira Junior tecem suas consideraçoes. Na fase
dos debates, fazem uso da palavra os Srs. Dilson Alves, Anisio Clemente
Filho, Paulo Henrique, Ricardo Machado, Venicio Fernandes, Laurentino
Xavier da Costa, Adilson Paiva Monteiro, Ilton Chaves, Waldir de Castro,
Juares Alves Pimenta e Adelchi Ziller, conforme consta nas notas
taquigráfivas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissào para a
prOxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabal hos.

Sala das Comissöes, 10 de novembro de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Wilson TrOpia - Bené Guedes - Anivaldo

Coelho.
ATA DA 106 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONsTITuIcA0 E

JUSTIA
As onze horas do dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa e

oito, cornparecem na Sala das Comissöes os Deputados Hely Tarqüinio,
Antonio Genaro, Marcos Helênio e Arnaldo Penna (substituindo este ao
Deputado Ermano Batista, por indicaçáo da Liderança do PSDB), membros
da supracitada Comissão. Havendo námero regimental, o Presidente,
Deputado Hely TarquInio, declara abertos os trabalhos, informa que a reuniào
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e, em virtude da
aprovaçäo de requerimento do Deputado Arnaldo Penna, dispensa a leitura
da ata da reuniáo anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
niembros presentes. A Presidência acusa o recebimento das proposiçOes a
seguir citadas, para as quais designa os respectivos relatores: Projetos de Lei
n os 1.863 e 1.869/98, Deputado Marcos Helênio; 1.866, 1.868 e 1.871/98,
Deputado Sebatiâo Costa; 1.865/98, Deputado Antonio Genaro; 1.864, 1.867,
1.870 e 1.872198, Deputado AntOnio Julio. Passa-se a fase de discussão e
votaçâo de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciaçáo do Pienario da
Assembléla. Submetidos a discussâo e votaçOo, sâo aprovados os pareceres
que concluern pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n

o
s 1.630 e 1.814/98 (relator: Deputado Marcos Heiênio);

1.813/98 (relator: Deputado Antonio Genaro) e o Projeto de Lei Cornplementar
no 36/98 (relator: redistribuldo ao Deputado Arnaldo Penna) e os que
concluem pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade
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260dos Projetos de Lei n os 1.526/97; 1.782 e 1.788/98 (relator: Deputado Marcos
Helênio). Verificando a inexisténcia de "quorum" para a continuidade dos
trabalhos, o Presidente, nos termos regimentais, determina o envio dos
Projetos de Lei n o

s 1.526/97, 1.782 e 1.788/98 ao Plenário, para inclusão dos
pareceres em ordem do dia, agradece a presença dos parlamentares
convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 29 de outubro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - AntOnio JUlio - Antonio Genaro - Sebastião

Costa.
ATA DA 21 a REUNIAO ORDINARIA DA COMJSSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas do dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Paulo Piau, Antonio
Andrade e Maria José Haueisen, membros da Comissão supracitada.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antonio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a debater os efeitos dos cortes
orcamentarios da União no processo de reforma agrária do Estado de Minas
Gerais. A Presidência esclarece que são convidados a participar dos debates
O Sr. João Batista Rezende, Superintendente Regional do INCRA-MG, e a
Sra. Maria Antônia Costa Nogueira, Diretora PolItica para Reforma Agraria da
FETAEMG. Em seguida, atendendo a solicitação dos membros da Comissão,
convida os Srs. José GerOnimo Brurnatti, Vice-Presjdente da CONTAG, e
Fab:ano AntOnio da Silva, representante da diretoria estadual do MST, para
participarern dos trabalhos. 0 Presidente convida essas autoridades a tomar
assento a mesa e passa a palavra a Deputada Maria José Haueisen, autora
do requerimento originário da reunião, a qual tece comentários sobre 0
assunto. A seguir, a começar pelo Sr. João Batista Rezende, convidados e
Deputados debatem o tema em questão. Logo apOs, o Deputado Paulo Piau
passa a Presidêncja a Deputada Maria José Haueisen e apresenta
requerimento em que solicita sejam convidados as Srs. Carlos AntOnio Landi
Pereira, Diretor do Distrito de lrrigação do Projeto Jaiba; Adelmar Ramos
Novais, Presidente do Sindicato dos Trabaihadores Rurais de Jaiba; e Juraci
Moreira Souto, Diretor de Politica Agricola da FETAEMG, para discutir, em
reuniâo da Cornissão, o processo de endividarnento dos pequenos irrigantes
do Projeto Jaiba. Submetido a votação, é aprovado a requerimento.
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Reassumindo a Presidéncia, o Deputado Paulo Piau informa que os assuntos
ventilados na reunião se encontram registrados nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca as membros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das ComissOes, 11 de novembro de 1998.
Maria José Haueisen, Presidente - Dimas Rodrigues - Ailton Vilela - Jorge

Eduardo Oliveira.

TRAMITAçAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.636/98

Corn issão do Trabalho, da Previdéncia e da Acão Social
RelatOrio

O Projeto de Lei 
no 1.636/98, do Deputado Wilson Pires, propOe seja

declarada de utilidade pUblica a Central Unica das AssociaçOes Comunitárias
de Bairros - CUB -, corn sede no Municipio de TeOfilo OtOni.

Submetida a matéria, prelirninarmente, a Comissão de Constituição e
Justiça, que não detectou impedimento legal a sua tramitação e apresentou-
he a Emenda n o i, deve este Orgão colegiado deliberar conclusivamente
sobre o projeto, conforme preceitua a art. 103, I, "a", do Regimento lnterno.

Fundamentacão
A CUB é sociedade civil corn personalidade juridica. Seu objetivo primordial

é organizar e promover meihorias para a comunidade, promovendo cursos,
carnpanhas e mutirOes. Corn a prapósita de atender a crescentes demandas,
busca criar novas unidades de atendimento, corno creches e escolas.

E importante ressaltar que a referida entidade foi institulda a partir da
necessidade de dotar as associacOes comunitárias de planejamento eficiente
para as obras all efetuadas nas areas de saUde, educação, lazer e
preservaçao ambiental, vista que a Municlpio de TeOfilo OtOni está em pleno
desenvolvjrnento.

Par tais motivos, a aprovacão deste projeto de lei, no nosso entendimento,
éjusta e necessária.

Conclusão
Opinamos pela aprovacão do Projeta de Lei no 1.636/98 corn a Emenda no

1, da Comissão de Constituição e Justica.
Sala das ComissOes, 9 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.638/98
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RelatOrjo
De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epIgrafe objetiva

declarar de utilidade piiblica a entidade Obras Sociais PrO-Moradja - OSPM -,
com sede no Municipio de Muriaé.

Examinado o projeto preliminarmente pete Comissào de Constituiçao e
Justiça, que conclulu por sue juridicidade, Constitucjonalidade e tegalidade
apresentando emenda, cabe agora a esta Comissào deliberar
conclusivarnente sobre a matéria, conforme preceitue o art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundarnentacao
A entidade OSPM de Munaé é sociedade civil, beneficente e assistencial

Seu objetivo primordial é garantir planejamento eficiente para as obras que
serão efetuadas nos bairros desse municIpio.

Toda socjedade humane tende a estabilizacao e a organização, porque são
elas as condicães essenciajs para a sua existéncia, o seu desenvolvimento e
o seu progresso. Por isso os moradores de Muriaé - cidade que apresenta
express ivo crescimento, corn muitos loteamentos e bairros novos - sentiram
necessidade de criar sua associaçao comunitária.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.638/98 corn a Emenda no 1, da Comissão de Constituicao e Justiça.
Sale das Comissöes 9 de novembro de 1998.
Wilson TrOpia, relator.

PARECER PARA T(JRNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.747/98
Comissâo do Trabalho, da Previdência e da Açao Social

RelatOrio
O projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, pretende

seja declarado de utilidade pUblica o Projeto de Reintegracao Social -
PROREIS -, corn sede no Municipio de Nova Lima.

Submetida a matéria preliminarmente a Comissao de Constituicao e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, COnstitucionatjdade e legalidade, cabe,
agora, a esta Comissão deliberar conclusjvamente sobre o projeto, conforme
preceitue o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
O Projeto de Reintegracao Social - PROREIS -, corn sede no Municipio de

Nova Lime, e sociedade civil corn personajidade jurIdica.
O Projeto nasceu apOs ter sido constatada a necessidade de se dar apoio

aos individuos carentes. Assirn, busca ativiar-jhes o sofrirnento, prornovendo
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sua dignidade e integridade, proporcionando-Ihes, enfim, vida meihor.
Em virtude desse trabalho, faz-se merecedor do titulo declaratório de

utilidade püblica.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos peta aprovacão do Projeto de Lei no
1.747/98 na forma proposta.

Sala des Comissöes, 9 de novembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO ILJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.802/98
Cornissão do Trabalho, da Previdéncia e da Acão Social

Relatório
O Projeto de Lei no 1.802/98, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, visa a

declarar de utilidade pUblica o Lar São Vicente de Paulo, corn sede no
Municipio de Sacramento.

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

Fundamentacão
O Lar São Vicente de Paulo é sociedade civil beneficente, que busca ativiar

o sofrirnento des pessoas e promover sua dignidade e integridade, corn base
no princIpio: "Amar ao próximo corno a si mesmo".

Dessa forma, a entidade busca o contato corn o indivIduo carente,
proporcionando-the condicöes básicas de subsisténcia e todo o apoio para
promové-lo na sociedade.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho reatizado pete institutção a tome
merecedora do titulo declaratOrio de utilidade piiblica proposto.

Conctusão
Petas razöes aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.802/98

na forma proposta.
Sala des Cornissöes, 9 de novembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.803198
Comissão do Trabatho, da Previdéncia e da Açao Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Antonio Genaro, o Projeto de Lei n o 1.803/98 visa

a declarar de utilidede pUbtica a Creche Lar dos Inocentes, corn sede no
MunicIpio de Betim.

Examinada preliminarmente a matéria pete Comissão de Constituicão e
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cabe agora a esta Comisso deliberar Conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Creche Lar dos Inocentes é sociedade civil corn personal idade juridica.
Seu objetivo primordial é prestar assisténcia ampla e irrestrita a criariçacarente.

A proteçao e o amparo a infãncia é obrigação primordial do Estado e do
cidadâo, pois nas crianças são depositadas todas as expectativas de urn
futuro promissor e digno para a nacão. E necessário por isso, seu preparo
para a vida adulta e para o exercjcjo da cidadania, corno faz a citada
iflStituicão.

E pertinente, pois, a sua declar-acao de utilidade püblica.
Conclusâo

Pelas razöes expostas somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.803/98na forma proposta.
Sala das Comjssães 9 de novembro de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.805/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatórjo
De iniciativa do Deputado Agostinho Patrüs, o Projeto de Lei no 1.805/98objetiva declarar de utilidade püblica a Sociedade de Educaçao e Assisténcia

Social Santa Clara, corn sede no MunicIpio de Ressaquinha.
Exarninada preliminarmente a matérja pela Comissão de Constituição e

Justiça, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe, agora, a esta Cornissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforrne preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Sociedade de Educacao e Assisténcia Social Santa Clara foi fundada corn

a finalidade de bern servii- a comunidade carerite.
Assim, procura assistir aos alurios mais pobres, presta assistêncja social as

suas famulias e incentiva a prática da filantropia entre as pessoas de maior
poder aquisitivo de Ressaquinha

Pelo trabalho de atendimento as necessiciades vitais do ser humano, a
instituiçao faz jus ao titulo declaratórjo de utilidade püblica.

Conclusão
Pelas exposicoes exaradas, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n o1.805/98 na forma proposta.
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Sala das ComissOes, 9 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO JNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.806/98
Comissáo do Trabalho, da Previdência e da Acão Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Francisco Rarnalho, objetiva

declarar de utilidade pUblica a Associacão de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Bela Vista de Minas, corn sede nesse Municipio.

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

Fundarnentacão
A APAE de Bela Vista de Minas é sociedade civil, beneficente e

assistencial, destinada a manter e incentivar a criacão de estabelecirnentos
especializados na habilitação e na educacao do excepcional, promovendo o
seu bem-estar e ajustamento social.

Por isso, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utihdade
piiblica.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.806/98

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.812/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Dinis Pinheiro, propöe seja

declarada de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Brumadinho, corn sede nesse municiplo.

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

Fundamentação
O trabalho realizado pela referida entidade em prol do excepcional reflete

seu espirito filantrOpico. Entre os serviços prestados, destaca-se a promocâo
de medidas de ambito municipal que visam assegurar-Ihe adaptacão social e
bem-estar, além da coordenaçâo e execução dos programas oriundos da
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atwjdades a tornam merecedora do tItulo declaratOrjo de utilidade pUblica.
Isso posto, esciarecernos que estamos apresentando emenda apenas corn

a finalidade de fazer constar no art. 1° do projeto o nome da instituicao como
consignado em seu estatuto.

Concluso
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.812/98

corn a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N O 1

D6-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Pals e Amigosdos Excepcionajs - APAE de Brumadinho, corn sede nesse municipio.".
Sala das Corn issães, 11 de novembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.816/98
Corn jssão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social

RelatOrio
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em exame visa a

declarar de utilidade pUblica a Associaçâo de Pals e Amigos dos
Excepcionaps - APAE de MatipO, corn sede nesse rnuniclpio.

A matéria foi encaminhada prelimjnarmente Comissão de Constituiçao e
Justiça, que nâo encontrou ôbice a sua tramitacao.

Deve esta Comissão agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos regimentals.

Fundamentacao
A Integracao do excepcional na sociedade meta da APAE de MatipO, e as

serviços assistenciais que ela oferece sintetizam o seu alto espirito
filantrOpico.

Para levar avante esse trabaiho, desenvolve corn prioridade, a cultura
especralizada e o treinamento de pessoal destinado a educar o portador de
deficiência

Dessa forma, e justo que a entidade seja declarada de utilidade ptiblica.
Conclusâo

Pelas razöes aduzidas somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.816/98
na forma proposta.

Sala das Cornissöes, 9 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TLJRNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.818/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açâo Social

267
Relatôrio

O projeto de lei em exame, do Deputado Joâo Leite, visa a declarar de
utilidade püblica o Centro Evangélico de Reintegracào Social - CERES -, corn
sede no Municlpio de Viçosa.

O projeto fol encaminhado preliminarmente a Comissão de Constituicão e
Justica, que nâo encontrou Obice a sua tramitacâo.

Deve esta Comissão, agora, deliberar conctusivaniente sobre a matéria,
nos termos do art. 103, I, 'a", do Regirnento Interno.

Fundamentacão
O Centro Evangélico de Reintegracâo Social, fundado em 26/3/93, tern suas

atividades vinculadas ao desenvolvirnento cultural, econômico e social de
Vicosa. Alérn disso, desenvolve açöes filantrópicas, tais como: auxilio
psicológico e material aos carentes, recuperacão de toxicôrnanos, alcoólatras

meninos de rua e marginalizados.
Fica demonstrado, pals, que o trabalho realizado pela instituição a torna

merecedora do tItulo declaratôrio de utilidade pCiblica proposto.
Conclusâo

Pelas razöes registradas, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n°
1.818/98 na forma proposta.

Sala das Comissöes. 9 de novembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.819/98
Cornissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social

RelatOrio
De autoria do Deputado João Leite, a projeto de lei em análise propöe seja

declarada de utilidade piblica a Associaçâo Fundo Assistencial Batista -
FUNDAB -' corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

0 projeto foi encaminhado preliminarmente a Cornissão de Constituicao e
Justica, que não encontrou Obice a sua tramitacão.

Deve esta Comissäo, agora, deliberar conclusivamente sabre a matéria,
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

FundarnentacàO
A finalidade da FUNDAB e melhorar as condiçôes de vida das pessoas

desamparadas do Bairro Venda Nova, em Belo Horizonte.
Em razào disso, direciona suas atividades para a criaçäo de creches e

escolas profissionalizantes, além de prestar assistência religiosa aos
moradores do Bairro.

Tais atividades demonstrarn a sua importância, tornando-a merecedora do
titulo declaratOria de utilidade piiblica.
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Pelas razöes aduzidas, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.819/98na forma proposta.
Sala das Corn ssöes, 9 de novembro de 1998.
Wilson TrOpia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.822/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açâo Social

RelatOrio
0 projeto de lei em análise, do Deputado Ajalmar Silva, propôe seja

declarado de utilidade püblica o Serviço Social Paróquia Mae dos Homens -
SESPAMH -, corn sede no Municipio de Estrela do Sul.

Examinado o projeto preliminarrnente pela Comissâo de Constituiçao e
Justiça, que concluju por sua juridicjdade constitucionalidade e legalidade,
cabe, agora, a esta Cornjssäo deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforrne preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
A Associacao em exame tern como finalidade a proteçäo das pessoas

menos favorecidas por meio do amparo a idosos, enfermos e crianças e do
combate a fome e a pobreza.

Tais atividades concorrem para disseminar o amor ao prOximo e
demonstram a importáncia da entidade, tornando-a merecedora do titulo
declaratOrjo de utilidade pUblica.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, somos pela aprovacao do Projeto de Lei no 1.822/98

na forma proposta.
Sala das Comissães, 9 de novembro de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.824/98
Comissão do Trabaiho da Previdéncia e da Açao Social

Relatôrio
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epIgrafe objetiva

declarar de utilidade püblica o Clube de Muiheres Princesa Isabel de
Cabeceira Grande, corn sede nesse municIpio

0 projeto foi encaminhado preliminarrnente a Comissao de Constituicao e
Justiça, que não encontrou óbice a sua trarnitaçao e apresentou-lhe a
Ernenda n o 1.

Deve esta Comissão, agora, deliberar- conclusivamente sobre a matéria,
nos terrnos do art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
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A instituição em apreço foi criada corn a finalidade de melhorar a infra-

estrutura básica da região onde está situada.
Também incentiva o intercãmbio entre a populacão das comunidades rural

e urbana, buscando propiciar meihores condiçöes de vida aos moradores de
Cabeceira Grande.

Fica demonstrado, pois, que tais iniciativas a tornam rnerecedora do tItulo
declaratório de utilidade pi.iblica.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.824/98 corn a

Emenda no 1, oferecida peia Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ILJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.826/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Açao Social

RelatOrio
0 Projeto de Lei 

no 1.826/98, do Deputado Bilac Pinto, objetiva declarar de
utilidade püblica a Sociedade dos Moradores de Monte Verde, corn sede no
Municlpio de Camanducaia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituicão e
Justiça, que não encontrou Obice a sua trarnitacão, cabendo a esta Comissáo
deliberar conclusivarnente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundarnentação
A prática do bern e o auxllio ao próximo são prioridades da Sociedade dos

Moradores de Monte Verde.
Por tal razão, presta serviços de caráter filantrOpico, como a distribuição

gratuita de remédios e cadeiras de rodas, necessidades materials mais
urgentes de seus assistidos.

Por isso, julgarnos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade
püblica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.826/98

na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 9 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.830/98
Cornissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Reiatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epIgrafe tern corno
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objetivo declarar de utilidade pOblica a Associaçao Internacional de Caridades
- AIC Brasil - Nücleo Calafate, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Comisso de Constituição e Justiça procedeu ao exame prelirninar da
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta.

Agora, cumpre a este Orgäo colegiado apreciar a proposiçao em caráter
conclusivo em atenco ao disposto no art. 103, I, "a', do Regimento Interno.

Fundarnentacao
Examjnados Os objetivos da AIC Brasil, conclulmos que essa entidade

presta relevantes serviços comunitárjos e assistencjajs a gente necessitada
do populoso Bairro Calafate.

Consideramos legItima, portanto, a pretensão de se Ihe conferir o tItulo
declaratOrio de utilidade pOblica.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.830/98em turno ünico, na forma apresentada
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.835/98
Comissâo do Trabalho, da Previdência e da Açâo Social

RelatOrjo
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho o projeto de lei em epIgrafe tern

como objetivo declarar de utilidade piblica a Associação Uniao Prado Lopes,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Comissâo de Constituicao e Justiça procedeu ao exame preliminar da
matéria, exarando parecer que Concluju por sua juridicidade,
Constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Agora, cumpre a este órgao colegiado apreciar a proposiçao em caráter
conclusivo, atendendo ao disposto no art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A referida Associaçao teve seus objetivos examinados cuidadosamente,

sendo possivel concluir que presta relevantes serviços assistenciats aos
moradores da regiâo desta Capital comprovadarnente carente de recursos.

Considerarnos legItima, portanto, a pretensao de se Ihe conferir o titulo
declaratório de utilidade pOblica.

Conclusäo
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.835/98

em turno Unico, na forma apresenfada
Sala das Comissöes 9 de novernbro de 1998.
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Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.844/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Acao Social

Rel atOrio
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pOblica o Centro Comunitário das Vilas Reunidas e Adjacências,
corn sede no Municipio de Sabará.

A Comissào de Constituiçao e Justica procedeu ao exame preliminar da
matéria e emitiu parecer concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, na forma proposta.

Agora, cumpre a este órgäo colegiado deliberar conclusivarnente sobre a
proposicào, em atenção ao disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentacão
Examinados os objetivos do Centro Comunitário das Vitas Reunidas e

Adjacências, constatarnos que a entidade presta relevantes servicos
assistenciais a populacäo carente de vasta regiâo de Sabará.

Consideramos legitima, portanto, a pretensäo de se Ihe conferir o tItulo
declaratôrio de utilidade püblica.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.844/98

em turno iinico, como red igido no original.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARATURNO IIJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.851/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatôrio
De autoria do Deputado Rorneu Queiroz, o projeto de lei em epigrafe

objetiva declarar de utilidade pOblica a Associacão de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Jequitinhonha, corn sede nesse municipio.

A Comissão de Constituicão e Justica procedeu ao exame preliminar da
matéria e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta.

Agora, cumpre a este órgao colegiado deliberar conclusivamente sobre a
matéria, em atenção ao disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Examinados os objetivos da APAE de Jequitinhonha, concluImos que a

entidade presta relevantes servicos comunitarios e assistenciais.
Considerarnos legItima, portanto, a pretensao de se lhe conferir o titulo

declaratório de utilidade pOblica.
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Em face do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.851/98em turno ünico, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.853/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epigrafe

objetiva declarar de utilidade püblica a Associaçao de Wes e Jovens dos
Pereiros e Novo Horizonte - APNH -, corn sede no Municipio de São
Francisco.

A Comissão de Constituiçao e Justiça procedeu ao exame preliminar da
matéria e emitlu parecer que concluju por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, corn a Emenda n o 1, que apresentou.

Agora, cumpre a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a
proposição, em atenção ao disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
Examinados os objetivos consignados no estatuto da APNH e avaliado 0

trabaiho efetivamente realizado, conclumos que a entidade presta, realmente,
relevantes serviços assistenclais a comunidade.

Consideramos legItima, portanto, a pretensão de se lhe conferir o titulo
declaratOrio de utilidade püblica.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.853/98

em turno ünico, corn a Emenda no 1, da Comissão de Constituiçao e Justica.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.857/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pUblica a Associaçao Comunitária de Formosa e Alto
Tamarindo - ASCOFAT -, corn sede no MunicIpio de Manga.

ApOs ser publicado, foi o projeto encarninhado a Comissâo de Constituiçâo
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucjonaljdade e legalidade
na forma proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusjvamente sobre a matéria,
nos termos do art. 103, I, 'a", do Regimento lnterno.
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Fu ndamentação

A referida entidade tern por objetivo desenvolver rnelhorias ambientais na
regiäo em que está situada.

No contexto social, visa a minirnizar o sofrimento humano. Para isso, atua
no combate a fome e a miséria e na proteção da maternidade, da infãncia e
da velhice.

Além do relatado, promove eventos sociais e culturais e incentiva a prática
de esportes.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.857/98 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.858/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Acão Social

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei ora analisado objetiva

declarar de utilidade pCiblica a Creche Municipal Madre Tereza de Saldanha,
corn sede no MunicIpio de Borda da Mata.

Apôs ser publicada, foi a proposicão encarninhada a Comissão de
Constituiçáo e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma proposta.

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

Fundarnentacão
A entidade em apreco e sociedade civil corn personalidade jurIdica própria.

Sem fins lucrativos, vern realizando, no MunicIpio de Borda da Mata,
relevante trabaiho social junto a sua populacão carente.

Seu objetivo rnaior consiste em abrigar as criancas cujas mães trabaiham
fora do lar, oferecendo-Ihes, além de abrigo, assistência médica, odontolOgica
e prática de atividades esportivas, essenciais a formacão fisica e mental
nessa fase de desenvolvimento.

Conclusão
Mediante o exposto, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei 

no 
1.858/98

na forma original.
Sala das Cornissöes, 9 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.863/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social
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De inlciativa do Deputado Paulo Pettersen, 0 projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade püblica o Nücleo de Orientaçao Espiritual Lemmbyr, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Preliminarmente, foi a proposicao encaminhada a Comissäo de Constituicão
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidadena forma proposta

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

Fundamentacao
A referida entidade desenvolve ativjdades de caráter beneficente em favor

de crlanças e adolescentes carentes.
Dirigidos a eles, promove palestras e cursos intensivos profj ss jonaljzantesalém de prestar-Ihes orientacao espiritual, visando ao aprimoramenfo de sua

Coflscjeflcia moral.

Dessa forma, oportuna se faz a outorga do tItulo de utilidade püblicaproposto

Conclusão
Em face do exposto opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n o1.863/98 na forma proposta
Sala das Comissães, 9 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.867/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açáo Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epIgrafe visa a

declarar de utilidade piblica o Abrigo Frei Anselmo da Sociedade de São
Vicente de Paulo, corn sede no Municipio de Unai.

Após ser publicada foi a proposicao submetida a apreciacao da Comissâo
de Constituiçâo e Justiça, que concluju por sua juridicidade,
consti tucionalidade e legalidade.

Agora o projeto vern a esta Comissão para deliberacao conclusiva, nos
temos do art. 103, I, "a", do Regimento lnterno.

Fundamentaçao
A entidade em questão tern por escopo fundamental exercer a cardade,

prestando assisténcia material e espiritual a todos aqueles que a procuram.Em curn prj rnento aos seus objetivos, realiza trabalho voltado para o resgateda solidariedade humana
Pela acâo altamente meritórja que vem desenvolvendo , merece a instituicão
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ser declarada de utilidade püblica.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no
1.867/98 na forma proposta.

Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.868/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em causa visa a

declarar de utilidade püblica a Associação de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE de São Goncalo do Abaeté, corn sede nesse municIpio.

ApOs ser publicado, foi o projeto encaminhado a Comissão de Constituicao
e Justica, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
na forma proposta.

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 0 assunto,
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fu ndamentação
A entidade em exarne tern por objetivo a criacão e a manutencão de

unidades especializadas na educação de excepcionais, compreendendo sua
habilitação, reabilitacão e insercão na sociedade.

Além das atividades exercidas dentro de seu estabelecimento de ensino,
promove meios para 0 desenvolvimento de tarefas em locais como colônias
de férias e clubes.

Realiza, tarnbém, importante trabaiho de orientacão e esciarecimento a
sociedade e aos pais sobre a conduta que se deve adotar para corn os
portadores de deficiëncia.

Dessa forma, julgamos meritOria a sua declaracão de utilidade piiblica.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.868/98
na forma original.

Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998.
Wilson TrOpia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LE! N O 1.870/98
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Acao Social

Relatôrio
A proposicão em referência, do Deputado Arnaldo Canarinho, objetiva

declarar de utilidade piiblica a Fraternidade Espirita lrrnão Miramez, corn sede
no MunicIpio de Contagem.



rA

0

E0
I)
00

276
Prelim inarmente, foi a proposicao encamjnhada a Comissâo de Constituicao

e Justiça, que Concluiu por sua juridicidade COflSt jtucjonaljdade e legalidadena forma proposta.
Cabe, agora, a esta Comissäo deliberar Conclusivamente sobre a matéria

conforme dispoe o art. 103, I, "a", do Regimer,to Interno.
Fundamentaçao

A referida entidade deserivolve atividades de caráter benefjcente em favor
da populacao carente de Contagem.

Orienta seus esforços, pois, visarido a promover e coordenar açöes
filantropicas que possam trazer melhoria de vida a comunidade.

Em vista de realizar trabalho de inegável importância social, justa se torna a
declaracao de sua utilidade pUblica.

Conclusào
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n°

1.870/98 na forma original.
Sala das Comissoes, 9 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.883/98
Comissao do Trabaiho, da Previdéncia e da Açao Social

Relator-jo
De iniciativa do Deputado João Batista de Oliveira, 0 projeto de lei em

análise pretende declarar de utilidade pUblica o Conselho da Comunidade de
Brejo de Aldeia, corn sede no MunicIpio de Joaquim FelIcio.

Apreciado preliminarmente o projeto pela Comissão de Constituiço e
Justiça, esta concluju por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade, talcomo foi apresentado

Dando prosseguirnento a tramitaco da mater-ia, cumpre a este órgáo
colegiado apreciá-la conclusivamente em turno Unico, de conformidade corn
o disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaço
0 Conselho da Comunidade de Brejo de Aldeja é sociedade civil

eminentemente voltada para a defesa dos interesses da comunjdade que !he
empresta o nome. Dal por que entendemos ser oportuna e justa a outorga dotItulo declaratOrjo de utilidade pUblica a referida entidade.

Conclusâo
Em vista do aduzido, somos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 1.883/98em turno Cinico, tal como proposto.
Sala das Cornissöes, 11 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.
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PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO OF LEI N o 1.885/98

Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Acao Social
Relatório

0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Raul Lima Neto, tern por objetivo
declarar de utilidade pUblica a Associacao Shekinah de Assisténcia Social -
ASAS -' corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A proposicão foi distribulda preliminarmente a Comissâo de Constituicão e
Justica para que procedesse ao exame preliminar quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legal idade da matéria.

Decorrido o prazo regimental sem que aquele Orgão colegiado emitisse o
parecer, o Presidente da Casa, atendendo a requerimento do autor do
projeto, determinou o encaminhamento da matéria a esta Comissâo, a quern
compete, agora, apreciá-la em caráter conclusivo, em turno iinico, de acordo
corn o disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacâo
A Associacão Shekinah de Assisténcia Social é congregação destinada a

prestacâo de servicos de natureza filantropica.
Do exame da docurnentação que compOe o processo, constata-se que a

associacão se encontra em regular funcionamento ha varios anos e seus
Diretores, de comprovada idoneidade, nada percebem pelo desempenho das
atividades inerentes ao cargo.

A pretensao de se conferir a ASAS o "status" de entidade de utilidade
pUblica afigura-se-nos, portanto, como justa e oportuna forma de se Ihe
prestar homenagem.

No entanto, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto corn o objetivo de
aprimorar o texto do art. 10, fazendo nele incluir a sigla e a localidade da sede
da associaçào.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.885/98

em turno Unico, corn a Emenda n° 1, a seguir formalizada.
EMENDA N o 1

D6-se ao art. 1 0 a seguinte redaçao:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Shekinah de

Assistência Social - ASAS -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.".
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.886/98
Comissäo do Trabalho, da Previdência e da Açao Social

RelatOrio



278De autoria do Deputado Geraldo Santanna, o projeto de lei em tela tern porescopo declarar de utilidade pübljca a Sociedade Presbiteriana de Ensino eAssisténcia Social de Salinas - SOPEASS -, corn sede no Municiplo deSalinas

A Comissão de Constituicao e Justiça ifliciou a apreciacao da matérja e
COnCIuiu por sua juridicidade Constjtucjonajidade e legalidade corn a Emendan° 1, que apresentou

Dando prosseguimento a tramitag5o do projeto, cumpre.nos agora,
examjnarlhe o mérito, atendo-nos ao que dispOem os arts. 102 e 103 doRegimento Interno.

Fundamentaçao
A Sociedade Presbiteriana de Ensino e Assisténcia Social de Salinas -

SOPEASS -, cujos serviços são voltados especlalmente para as areas de
educacao e assisténcia social, presta atendimento exciusivamente aosflecessitados

Convém ressaltar, ainda, que seus Diretores são pessoasreconhecidamente idóneas dedicadas , não remuneradas pelo exercIcio deseus cargos.

A par dessas consideracoes torna-se evidente a oportunidade de se Iheprestar justa homenagem concedefldo .lhe o tItulo declaratOr p o de utilidadepüblica estadual

Conclusão
Em vista do exposto somos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 1.886/98em turno Onico, corn a Ernenda n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissoes, 11 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.891/98
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatorio
0 projeto de lei em epigrafe, da Deputada Maria José Haueisen, objetiva

declarar de utilidade pUblica a Congregaçao das Flhas de Nossa Senhoradas Neves, corn sede no MunicIpio de Paväo.
A Cornissão de Constitujcao e Justiça apreciou preliminarmente a

proposicao e COflCIuiu por sua Juridicidade constitucionalidade e legalidade naforma apresentada
Compete a este colegiado, agora, apreciar Conclusivamente a matéria emturno Unico nos termos do art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentacao
A pretensão contida no projeto afigura-senos legitima e oportuna levando-
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se em consideracão as louváveis iniciativas empreendidas pela Congregação
das Filhas de Nossa Senhora das Neves, as quais denotam o caráter
assistenCial de que se reveste.

Somos de acordo, portanto, que se Ihe outorgue o merecido titulo
declaratóriO de utilidade ptiblica, em reconhecimento dos relevantes trabalhos
prestados a comunidade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.891/98

em turno ünico, na forma originária.
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.899/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Acão Social

Relatôrio
0 projeto de lei em exame, do Deputado João Leite, objetiva declarar de

utilidade püblica a Comunidade Cristã de Apoio e Ação Social - COAS -' corn
sede no MunicIpio de ltajubá.

A matéria foi encaminhada preliminarmente a Comissão de Constituição e
Justiça, que nao encontrou ôbice a sua tram itacão.

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

Fundamentacão
A mencionada entidade, de natureza beneficente e assistencial, está

vinculada a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra de ltaJubá, de quem
recebe supervisão e orientaçâo. Seu objetivo é criar programas, servicos e
equipamentos que atendam as necessidades sociais básicas de educação,
saüde, lazer, esporte, cultura e profissionalizacáo e assegurem 0
desenvolvimento fIsico, mental, moral, espiritual e social da crianca, do
adolescente e do adulto, em condiçOes de liberdade e dignidade.

Entendemos, portanto, que esta Casa deve reconhecer o caráter social da
instituiçao, declarando-a de utilidade püblica.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei C

1.899/98 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.699/98
Comissão de Administracão PUblica

Relatôrio
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2800 projeto de lei em epIgrafe, da Comisso Parlamentar de lnquérito 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
Contribuicao dos Servidores e da Respectiva Cota de Responsabeljdade do
Estado, em Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n o 9.380, de 18 de
Dezembro de 1986, e, Ainda, Apurar os Motivos Que Levaram aIrregularidades no Gerencjarnento do Instituto, Diagnosticadas pela Comissão
Especial da Assembléja Legislativa em Marco do Corrente Ano (1997),
objetiva o discipljnarnento da arrecadacao e da aplicaçâo das contribuicoes
socials de que trata o parágrafo ünico do art. 149 da Constituiçao da
Repübljca.

Publjcada foi a proposiçao distribuIda a Comissao de Constituiçao e
Justiça, que concluju pela Juridicidade, pela Coflstitucjonafjdade e pela
legalidade da matéria.

Vern, agora, o projeto a esta Comissão, Para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentals.

Fundarnentacao
0 projeto sob análise fol exaustivamente debatido por esta Casa Legislativa

e tern corno objetivo precIpuo sanar urn vicio que resultou na instalaçäo da
CPI que formuioj a proposição, qual seja regular a captaçao, por parte do
IPSEMG, dos recursos arrecadados em favor do instituto e que, no entanto,
permanecem retidos no Tesouro do Estado.

E consentâneo admitir que a auséncia desses repasses pode comprometer
o pagamento de pensöes e ate mesmo o atendjmento médico-hospitalar dos
servidores pCblicos que vêem no Hospital do IPSEMG uma alternativa ao
atendimento prestado pelo SUS.

Ao adminjstrar os próprios recursos, por certo, essa autarquia podera
implernentar programas e ajustes que vào ao encontro dos interesses dos
associados do JPSEMG, modernjzandoo e dotando-o dos equipamentos
necessárjos a consecug5o de seus objetivos.

No dizer do respeitado administrativista Hely Lopes Meirelles, "as
autarqujas prestam-se a realizacáo de quaisquer serviços pUblicos tipicos,
próprjos do Estado mas sao indicadas especificamente Para aqueles que
requeiram major especial izaçào ou imposição estatal, e que,
conseqOentemente, exijam organizaçao adequada, autonom;a de gestão e
pessoal especjaljzado liberto da burocracja comum das reparticoeS
central izadas".

Vé-se, portanto, ser inerente as entidades constituidas sob a forma de
autarquia, como é o caso do IPSEMG, uma gestâo administrativa e financeira
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própria, conferindo-lhe major agilidade tanto no que diz respeito a
arrecadacâo qua nto no que concerne a gestão dos servicos afins.

Nesse contexto é que se pretende dotar a entidade de maior autonomia
Para arrecadar e gerir os seus próprios recursos, exatamente conforme
exposto na proposta de iniciativa da CPI.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.699/98.
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente e relator - Marcos Helënio - Sebastião Helvécio -

Antonio Andrade - Arnaldo Penna.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.813/98

Comissão de Administração PibIica
RelatOrio

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em eplgrafe tern por
objetivo isentar do pagamento de emolumentos as entidades de assisténcia
social reconhecidas pelo Estado de Minas Gerais como de utilidade püblica.

Publicada em 26/6/98, foi a proposicâo distribulda a Comissão de
Constituiçâo e Justica, que emitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Em razão de requerimento do Deputado Marcos Helênio, aprovado em
Plenário, o projeto foi encaminhado a Comissào de Defesa do Consumidor
Para receber parecer de mérito, nos termos regimentals.

Vern, agora, a matéria a esta Comissäo Para ser examinada também
quanto ao mérito.

Fundamentacão
O projeto em tela visa a isentar as entidades de assistência social

reconhecidas pelo Estado de Minas Gerais como de utilidade püblica do
pagamento de emolumentos cartorários no que diz respeito a autenticacâo de
documentos.

A matéria foi exaustivamente analisada pelas comissães anteriores, que
reconheceram a conveniência de sua aprovaçâo.

Vale lembrar, por opor-tuno, que, em Minas Gerais, os emolumentos foram
estabelecidos em lei especIfica, ocasiäo em que alguns beneflcios antes
Conferjdos as mencionadas entidades assistenciais foram eliminados. A
antiga Lei no 7.399, de 1979, que disciplinava a cobranca de custas e
emolumentos, garantia a essas entidades o direito de desconto quando do
registro em cartório de seus atos constitutivos e posteriores alteraçöes
estatutárjas
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titulo declaratôrjo de utilidade püblica por elas prestarem servicos de grande
relevãncja para a Sociedade nada mais justo do que isentá-as do pagamentoIde emolurnentos
de

	

	 cartorários relatjvos a autenticacao de documentos, em facesua finaljdade social.

Conclusão
Pelas razöes aduzjdas opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei no1.813/98.
Sala das Cornissöes 11 de novembro de 1998.
Ajalmar Silva, Presjdente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helénjo - PauloPiau.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.814/98
Corn issao de Educacao, Cultura, Ciêncja e Tecnologja

Relatórjo
0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Leonfdjo Bouças acrescentad ispasjtjvo ao aft 10 da Lei no 11.036, de 14/1/93, que obriga escolas a tornar

pUblicos dados escolares indicadores de seu desempenho
Publicada em 26/6/98, foi a matéria encarninhada a Cornissâo 

deConstituição e Justiça, que nada apontou em seu texto que lhe inibisse atraniitacao

Vem, agora, o projeto a esta Comissao em obedjéncia ao que prescreve a
art. 100, Il, c/co art. 102, VI, do Regirnento Interno.

Fundarnentacao
A Lei no 11.036, de 14/1/93, que a proposicao em estudo quer alterar, tornatransparente a comunidade aspectos impof-tantes do desempenhoi nstitucional da escola püblica, pois determina a publicacao obrigatOrja deindicadores de seu funcionamento , tais como nümero de alunos matriculadas

de alunos reprovadas e de alunos que abandonaram a escola, tomando par
base as matricujas inicials do ano escojar.

A Intencao da proposiçao em estudo é acrescentar inciso ao art. 1
0 da leireferida. Par ele se determina a publicaçao do nümero de vagas par série,juntamene corn os outros indicadores ja presentes no texto da lei. E evidentea boa :ntencao do autor da matéria em pauta.

Observe-se que esse conjunto de indicadores a ser publicado pela escola
nâo se canfunde corn os dados levantados pelo censo escolar determinado
pela Lei de Diretrjzes e Bases da Educacao, em vigor, a ser realizado pelo
MEC. Publicátos e obrigaca da escola. Ela é que deve fazer-se conhecida,naquijo que seu desempenho interesse a Comunjdade em que está inserida,
par ato de seus órgãos dirigentes imedjatos Cabe a ela, que está prOxirna da
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comunidade a que serve, e nâo a instâncias administrativas distantes, como a
Secretaria de Estado da Educaçao au o MEC, prestar informaçoes sobre as
fatos que resultem de sua administração.

A lei, acrescida da emenda em estudo, trabalha a serviço da escola püblica,
tornando-a transparente a comunidade. Par ela, a avaliação dos resultados
da atividade escolar será uma conseqüência natural. Por ela, vai-se conseguir
participaçâo mais efetiva da sociedade na escola. Disso resultará a meihoria
dos serviços que presta.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 1.814/98 em sua

forma original.
Sala das Corn issöes, 11 de novem bra de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado, relator - José Henrique.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.284/97
Comissäo do Trabalho, da Previdéncia e da Acáo Social

Relatório
0 prajeto em epIgrafe, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,

modifica o art. 8 0 da Lei no 11 .397, de 6/1/94, que dispöe sabre a Fundo para
a Infancia e a Adolescéncia - FIA - e dá outras providéncias.

A proposicäa, aprovada em 10 turno na forma do Substitutivo n o 2, volta,
agora, a esta Comissào a firn de receber parecer para a 2 1 turno, nos termos
do art. 184, § 20, c/co art. 102, XIV, do Regirnento Interno.

Anexa está a redaçâo do vencido, que é parte deste parecer.
Fundarnentação

0 projeta em analise tern par objetivo alterar a carnposiçäo do Grupo
Coordenador do Funda para a lnfância e a Adolescência - FIA - , destinado a
repassar recursos e a oferecer financiamenta para prograrnas de atendimento
a criança e ao adolescente, bern como determinar as competências do Grupo
Coordenador, alérn das já definidas no art. 4 0, III, da Lei Cornplementar no 27,
de 18/1/93.

As alteraçães aprovadas no 1 0 turno tornam mais criteriosa a escoiha dos
membros integrantes do Grupo Coordenador, selecionados entre
representantes do Governo e da sociedade civil.

A liberaçaa de verbas ou recursos financeiros pelo Estado mereceu
especial destaque, a que denota a intençâo de se resguardarem as direitas e
de se garantir a proteçäo das crianças e dos adolescentes, prerrogativa do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgäo
responsavel pela poiltica de aplicaçäo e distribuiçâo dos recursos.

Conclusáo
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Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei

no 1.284/97 na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissöes, 10 de novembro de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Bené Guedes, relator - Wilson TrOpia -

Anivaldo Coelho.
Redaçào do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.284/97

Modifica o art. 80 da Lei no 11.397, de 6 de janeiro de 1994, que dispae
sobre o Fundo para a infância e a Adolescéncia - FIA - e dá outras
providéncias

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° -0 art. 8° da Lei n o 11.397, de 6 de janeiro de 1994, passa a vigorar

corn a seguinte redaço:
'Art. 8° - 0 Grupo Coordenador será composto pelos seguintes

Conseiheiros do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, escolhidos paritariamente, além do Banco do Estado de Minas
Gerais - BEMGE -, agente financeiro do Fundo:

- 1 (urn) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenacao Geral;

(urn) representante da Secretarja de Estado da Fazenda;
III - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado do Trabaiho, da

Assisténcia Social, da Criança e do Adolescente;
IV - 3 (trés) representantes da sociedade civil indicados em plenária do

Orgo.
§ 10 - Compete ao Grupo Coordenador, além das atribuiçoes definidas noart. 40, inciso III, da Lei Complementar n o 27, de 18 de janeiro de 1993,

aprovar o piano de aplicacão dos recursos, conforme as diretrizes
estabelecidas nos pianos de ação do Governo e em deliberação do Conseiho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e acompanhar sua
execuço.

§ 2° - A Iiberaçâo ou a transferêncja de verba ou recurso financeiro pelo
Estado, para investimerito especifico em programas e projetos de
atendimento, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente, se
dará apOs o parecer prévio do Conseiho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente"

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.479/97
Comissão de Administraco PibIica
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Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, a proposicào em epigrafe dispöe
sobre a compra de mobiiiário por órgãos e entidades da administração püblica
estadual.

Aprovado no 1 0 turno na forma do Substitutivo no 1, retorna o projeto a esta
Comissão para receber parecer para o 2° turno. Anexa, a redacao do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundamentacäo
Como ja haviamos salientado quando do exame da matéria no 1 0 turno, é

conveniente que a administracão piibiica exija dos licitantes documentacáo
comprobatOria da origem da madeira utilizada nos bens môveis que pretenda
adquirir, pois, ao assim proceder, o Estado, que é urn dos maiores
consumidores desse tipo de mobiliário, estará garantindo a preservacão das
florestas nativas e, ao mesmo tempo, exercendo a fiscalizacâo quanto ao
cumprimento da iegisiacão ambiental.

Ademais, por ter caráter didático, a medida que se propOe certamente
servirá de exemplo para o setor privado.

Assim sendo, a proposicão em tela mostra-se conveniente e oportuna,
muito contribuindo para o combate contra os desmatamentos clandestinos,
num momento em que as questães ecologicas alcançam importância mundial.

Conciusäo
Pelo exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.479/97 no 2°

turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Corn issöes, 11 de novembro de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antonio Andrade -

Sebastiao Helvécio.
Redacão do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.479/97

Estabelece condiçâo para a aquisição de bens mOveis por órgäo ou
entidade da administraçáo püblica estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 vencedor de processo licitatOrio realizado por Orgão ou entidade

da administraçâo piblica estadual para a aquisicão de bens rnOveis que
tenham a madeira como matéria-prima ou corno seu cornponente principal
deve comprovar que a madeira utilizada na fabricacão do bern provém de
desmatamento autorizado.

Art. 20 - 0 edital do processo licitatório conterá previsão de multa,
equivalente a metade do valor da proposta vencedora, para o licitante que
nao obedecer ao disposto no art. 10.
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Art. 41 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.674/98

Corn issâo de Redaçao
0 Projeto de Lei no 1.674/98, do Deputado Arnaldo Penna, que dá a

denominaçao de Afrânio Augusto Figueiredo ao trecho da Rodovia MG-307
que liga a BR-251 a sede do MunicIpia de Grão-Mogol , foi aprovado em turno
ünico, sem emenda.

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 Interno.

Assirn sendo, opinamas par Se dar a prapasição a seguinte redaço final,
que está de acordo cam a aprovada.

PROJ ETO DE LEI N O 1.674/98
Dá a denominacao de Afranio Augusta Figueireda aa trecha da Rodavia

MG-307 que liga a BR-251 a sede do Municipia de Grão-Mogol.
A Assernbléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta
Art. 1° - Fica denorninado Afrânio Augusta Figueiredo a trecho da Rodovia

MG-307 que liga a BR-251 a sede do MunicIpio de Gráo-Mogol.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, 16 de setembi-o de 1998.
Wilson TrOpia, Presiderite - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LE! N O 1.795/98
Cornissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 1.795/98, do Deputado Pericles Ferreira, que declara de
utilidade püblica a Fundaçao de Pesquisa e Ensino em Cirurgia - FUPEC -,
corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sem
emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislatjva 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 proposiçâa a seguinte redaço final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.795/98
Declara de utilidade ptiblica a Fundaçâo de Pesquisa e Ensino em Cirurgia -

FUPEC -, corn sede no Municipio de Bela Horizonte.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Fundacaa de Pesquisa e
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Ensina em Cirurgia - FUPEC -, corn sede no Municlpio de Bela Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrária.
Sala das Cornissöes, 16 de seternbro de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailtan Vilela.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 2.666/98
Mesa da Assernbléia

RelatOrio
Par meia do requerimenta em epIgrafe, a Deputado João Batista de Oliveira

solicita a encaminhamento de pedido de infarmacöes a Fundaçao Estadual do
Meio Ambiente - FEAM - sabre as causas das mortandades periódicas de
peixes no rio das Velhas, especialmente as acorridas nos Municipios de
Curvelo e Inimutaba e sabre as pravidências adotadas par aquela entidade
para coibir tal ocarréncia.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 2718/98, a requerimento veia a Mesa
da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento lnterno. Cumpre-nos, portanto, opinar sabre a assunto.

Fundamentaçäa
O requerimento em tela é reflexo da preocupacâo da populacãa corn a

problema da mortandade de peixes que vem ocorrendo, corn certa
frequência, nos rias que alimentam a Região Metropolitana de Bela Horizonte
- RMBH -, em particular o rio das Velhas.

Tal fenômena, ern determinada épaca do ano, pade ser cansiderada
normal, especialmente nurna bacia coma a do rio das Veihas, que é bastante
degradado, em virtude da intensa atividade humana ali desenvolvida. A farca
das águas das primeiras chuvaS arrasta para a leito dos rias tado a lixo
acumulada nas encostas, assim coma entuihos e demais detritos,
provocanda, entre outros problemas, o revalvimenta do leito dos rios, já
bastante contarninados. Tudo isso causa alteracöes extremamente deletérias
na qualidade da água, coma a aumento da turbidez e a diminuicão do
oxigênio disponivel, resultando na morte dos peixes.

Percebe-se, contuda, que a questão vern assumindo, ultimamente,
proporcöes alarmantes, pals o fato, antes restrito a época do inIcia das
chuvas, vem ocorrendo corn uma freqüencia incamum (somente neste ano já
foram registradas três eventos) e, a que é mais grave, também no perioda de
estiagem.

Outro indlcio do agravamenta das candicães ambientais da bacia é que os
ültimos casos de mortandade de peixes foram registradas ern Curvela e
Inimutaba, rnuniclpios mais prOximas da foz do rio, regiào que apresenta,



288
riaturalmente, águas de melhor qualidade que as da RMBH, devido ao poder
de autodepuraçao do rio.

0 pedido de informaço a FEAM, por intermédio da Mesa da Assembléja,
como se requer, e, portanto, bastante oportuno e encontra respaldo no art.
62, XXI, da Constituicao do Estado, que estabelece a competência do
Legislativo para fiscalizar os atos do Poder Executivo e no art. 233, XII, do
Regimento Interno.

Entendemos, assim, que o requerjmefltQ em tela deve receber total apoio
desta Casa, pois representa ainda, uma oportuniciade para conhecer melhor
as medidas que vêm sendo adotadas pela FEAM para impedir a repetição ou
o agravameno do fenãmeno da mortandade de peixes nos rios de dominio
estadual.

Conclusäo
Diante do exposto opinamos pela aprovaçao do Requerimento n° 2.666/98

na forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Dilzon Melo - Maria Olivia.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 10/11/98, as seguintes comunicac6es:
Do Deputado Pericles Ferreira, dando ciêncja a Casa do falecimento do

Vereador Geraldo Maria das Graças, ocorrido em 6/11/98, em José
Goncalves de Minas. (- Ciente. Oficie-se)

Do Deputado Marco Regis, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Afonso Bueno da Silva, ocorrido em 1 0/11/98, em Muzambjnho (- Ciente.Oficie-se.)

Do Deputado Tarcisio Henriques, dando ciência a Casa do falecimento do
Sr. Wanderley Quiririo da Silva, ocorrido em 5/11/98, em Cataguases. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Goncalves dando ciência a Casa do falecimento do
Sr. Nicojau Neto, ocorrido em 9/11/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 OF NOVEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 418a REUNIAO ORDINARIA, EM 11/11/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Geraldo

Rezende
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

Correspondéncia: OfIcio n° 35/98, do Presidente do Tribunal de Contas -
OfIcios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentacão de Proposiçöes:
Projetos de Lei n°s 1.966 a 1.968/98 - Requerimentos n°s 2.719 e 2.720/98 -
Requerimentos dos Deputados Paulo Piau (3) e Luiz Fernando Faria (7) -
Comunicaçöes: Comunicacöes da Comissào do Trabalho e dos Oeputados
Alberto Pinto Coelho e Paulo Schettino (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados João Leite, Durval Angelo e Carlos Pimenta - 2a Parte (Ordem do
Dia): 11 Fase: Abertura de Inscriçöes - Leitura de Comunicaçöes - Despacho
de Requerirnentos: Requerimento contido no OfIcio n° 35/98, do Presidente
do Tribunal de Contas; inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei
Complementar n° 22197, para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065, de
1990 - Requerimentos dos Deputados Paulo Piau (3) e Luiz Fernando Faria
(7); deferimento - 2a Ease: Discussáo e Votação de ProposiçOes: Inexisténcia
de "quorum" qualificado para votaçâo de propostas de emenda a Constituicão
- Votacão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.114/97; designacao de relator;
emissào de parecer pelo relator; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação; questào de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
existëncia de nümero regimental para discussão - Prosseguimento da
discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 36/98; discurso do
Deputado Gilmar Machado; questão de ordem - Encerrarnento - Ordem do
Dia.

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

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patris - AlIton VileIa - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio JCjlio - Antonio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
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290Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Isabel do
Nascimento - Joâo Batista de Oliveira - Joäo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- José Bonifácjo - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Milltão - Kemil Kurnaira - Leonidjo Boucas - Luiz Fernando Faria - Marco
Regis - Marcos Helénio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rémolo Aloise - Sebasto Costa - Sebastjão Helvéclo - Sebastião
Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - WilsonTrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 14hl4min, a lista decomparecimento registra a existéncia de nmero regimental. Declaro aberta a

reuniâo Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos 
OsnOSSOs trabaihos Corn a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder a leiturada ata da reuniâo anterior.

P Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Ivo José, 20-Secret6rjo, procede a leitura da ata da reuniãoanterior, que é aprovada sem restricoes.

Correspondêncja
- A Deputada Maria Olivia, 5a

seguinte Correspond 	
Secretária nas funçoes de l °-Secretário lê aéncia:

"OFICIO N o 35/98*
Belo Horizonte, 5 de novembro de 1998.
Senhor Presidente,
Aos 21 de marco de 1997, através do Oflojo n o 22/97, tive a honra de

encaminhar a esta augusta Casa, para exame e deliberacao proposta de
projeto de let complementar, corn o fito de dar nova redacao ao parágrafoünico do art. 50 da Lei Comp lernentar n o 33, de 28 de junho de 1994, para
autorizar a instalacao de uma lnspetorja Regional, em cada RegiäoAd rninistrativa, definida pela Lei no 11.962, de 31 de outubro de 1995.

A referida proposta fol autuada como Projeto de Lei Complernentar n o 22/97e distribuida as Comissöes de Justiça, de Assuntos Municipais e deFiscalizaçao Financeira para ernjssâo de parecer, conforrne publicado no"Minas Gerais" de 914/97.
Já aos 30 de majo de 1997, através do OfIcio n o 181/97, encaminhel para

exame e deliberacao dessa egregia Assembléja Legislativa proposta deemenda ao Projeto de Lei n o 1 .026/96, o qual dispunha sobre a estruturaçao
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do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas.

Releva destacar que uma destas emendas cuidava da criacão de 10 (dez)
cargos de Inspetor Regional e 10 (dez) cargos de Coordenador Regional, corn
o objetivo de permitir apenas a instalacão das lnspetorias Regionais, nas 10
(dez) rnacrorregiöes do Estado.

Considerando que a emenda acima mencionada, durante as discussöes do
Projeto de Lei 

no 1.026/96, náo prosperou e considerando que o Projeto de
Lei Complementar no 22/97, desde o seu encaminhamento a esta Casa
Legislativa, não tramitou e que, após o veto as criacães dos cargos de
Inspetor e Coordenador Regional, não subsiste razão para sua tramitação,
solicito a V. Exa. que retire de trarnitacão o referido Projeto de Lei
Complementar no 22/97, pelas razöes acima elencadas.

Na oportunidade, renovo a Vossa Exceléncia protestos de real apreco e
distinta consideracão.

Atenciosamente,
Conseiheiro João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais."
- Publicado de acordo corn o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Lael Varella, Deputado Federal, encaminhando docurnentos por

meio dos quais se defende de denüncias feitas contra ele pelo Sr. Devair
Lucas. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Jovito Alves de Morals, Presidente da Cãmara Municipal de
SilvianOpolis, encaminhando cOpia de documento referente a reuniáo
ordinária de 13/10/98. (- A Comissäo de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Joaquim Valentim, 20-Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, encaminhando cópia da Mocão n o 1.105/98, de autoria da
Vereadora Ljcia Pacifico.

Do Sr. Geraldo Antonio D. Guimarães, Delegado de Policia Federal,
solicitando cópia do anexo I do volume I do processo da CPI que apura
adulteraçOes nas declaraçOes do VAF. (- A CPI do VAF.)

Do Sr. Tadeu de Moura Gomes, Chefe do Nicleo de Processamento de
lnformacOes sobre Remédios da Superintendéncia Regional do Departamento
de PolIcia Federal, encaminhando cOpia do relatOrio final de inquérito policial
sobre desvio de medicamentos. (- A CPI dos Medicamentos.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
EconOmica Federal, encaminhando relacáo de liberaçào de recursos
financeiros destinados ao Estado e objeto de contratos assinados corn essa
instituição financeira, corn dotaçOes do Orçamento Geral da Uniâo. (- A
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Comissão de Fiscalizaçao Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçao
Estadual, c/c a art. 100, XVI, do Regirnento Interno.)

Da Irma Catherine Killoran e outras, protestando contra a agressâo sofrida
por Frei Rodrigo Péret e trabalhadores rurais sem terra e solicitando
providêncjas para que essa agressâo seja exempiarmente investigada e os
responsáveis punidos. (- A Corn issào dos Direitos Humarios.)

Do Sr. Estevam Jesulno de Las Casas, Superintendente Central de
Administracao de Transportes, Imóveis e Serviços da Diretoria de Bens
Irnóveis da Secretarja de Recursos Humanos e Administraçao, informando
que foi solicitado a Secretaria de Esportes pronunciamento sobre imOvel
objeto de doacao par meio de projeto de lei em tramitaçao nesta Casa, pois é
a essa Secretaria que tal imOvel está vinculado. (- A Comissão de Justica.)

Do Sr. Geraldo Caldeira, Presidente da Associaçao Médica de Minas
Gerais, indicando a Sr. Ely da Conceiçao Souza, Vice-Presidente da
Associaçáo, para participar de reunião na CPI dos Medicarnentos. (- A CPI
dos Medicamentos)

Do Sr. Geraido Eduardo da Silva Caixeta, Presidente da Associaçao
Comercial e Industrial de Uberlândia, manifestanclo-se contra a Proposta de
Emerida a Constituiçao n o 48/97. (- Anexe-se a Proposta de Emenda aConstituiçao n o 48/97.)

Do Sr. Jonas de Moraes Fiiho, Presidente da Cooperativa Regional dos
Produtores Rurais de Pará de Minas, encaminhando carta que trata do
desligamento dessa Associaçao da Cooperativa Central dos Produtores
Rurais de Minas Gerais Ltda. (- A Comissào de Politica Agropecuaria.)

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da Cámara de Dirigentes
Lojistas de Bela Horizonte, encaminhando a documento "Termômetr-o de
Vendas" do més de setem bra. (- A Corn issâo de Turismo.)

Da Sra. Lourdes Gomides e outros, Inspetores Escolares de Ponte Nova,
apresentando solicitacaes referentes ao Piano de Carreira e Remuneracao do
Magisterio Püblico de Minas Gerais. (- A Comissão de AdministraçaoPüblica.)

Das Sras. Dêize Matos Bezerra Loscha, Diretora da Escola Municipal
Dorcilia Duarte Melgaço, e Maria José Camilo, Diretora da Escola Municipal
Diomedes AraUjo, solicitando empenho da Casa na aprovacão do projeto de
lei que trata do apostilamento dos Diretores do primeiro mandato das escolas
municipalizadas (- A Comissão de Admiriistracao Püblica.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacao de Proposiçoes

0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Mesa passa a receber

293

proposicöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, säo encaminhadas a Mesa as seguintes proposicöes:
PROJETO DE LEI No 1.966/98

Declara de utilidade pUblica a Tenda Espirita XangO e Ogum Xoroquê, corn
sede no Municlpio de Bela Horizonte.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piblica a Tenda EspIrita Xangã e Ogum

Xoroquê, corn sede no Municipia de Bela Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das ReuniOes, 29 de outubro de 1998.
Paulo Schettino
Justificação: A Tenda EspIrita XangO e Ogum Xoroquê tern par finalidade a

estudo e a prática do candomblé. A entidade, de acordo corn suas
possibilidades, atende pessoas necessitadas.

Pelo exposto, solicitamos a apoio dos nobres pares a aprovacão deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N o 1.967/98
Declara de utilidade pUblica a Loja MaçOnica Nova Luz Vazantina, corn

sede no Municipio de Vazante.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja Maçônica Nova Luz

Vazantina, corn sede no MunicIplo de Vazante.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniôes, 10 de novembro de 1998.
Antonio Andrade
Justificação: Par se tratar de urna instituição voltada para a crescimento

moral, social e intelectual do homem e para a busca de meihor qualidade de
vida da comunidade vazantina, contamos cam a apoio de nossos pares para
que a Loja MaçOnica Nova Luz Vazantina seja concedida a tItulo declaratOria
de utitidade pUblica.

- Publicado, vai a projeta as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberaçãa, nos termas do art. 188, c/c a art. 103, incisa
I, do Regimento Interna.



U

PROJETO DE LEI N o 1.968/98 	
294

Autonza o Departarnento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - a
doar ao MunicIpo de Jequitinhonh os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-
MG - autorizado a doar ao Municipio de Jequitinhonha os imOveis a seguirespecificados havidos por doaçâo do mesmo municipio

- terreno corn area de 13.593m 2 (treze mil quinhentos e noventa e trésmetros quadrados), situado na Av. Passos, s/n 0 , registrado sob a matricula n o7.794, as fis. lOOv e 101 do Iivro 3-F, no CartOrjo de Registro de lmôveis daComarca de JequItinfl;
II - terreno corn area de 3.396m' (trés mil trezentos e noventa e seis metros

quadrados), situado na Av. Passos, s/n 0, registrado sob a matricula n° 1.145,
a fls. 25 do livro 2-C, no Cartôrjo de Registro de lmOveis da Comarca de
Jequitinhonha.

Parágrafo tinico - Os imóveis referidos neste artigo destinam-se a abrigar as
instalaçoes do Tiro-de-Guerra

Art. 20 - Os imOve p s de que trata esta lei reverterão ao dominio do DER-MG
se, findo o prazo de 3 (trés) anos a contar da data da Javratur-a da escritura de
doação, não Ihe tiver sido dada a destinacao prevista no artigo anterior.Art. 30 - 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 4° - Revogam-se as disposic6es em contrário
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Romeu Queiroz
Justificacao Os terrenos a que faz mençao o projeto foram doados ao

DER-MG, sem que nos instrumentos de doação constasse cláusula da
reversão desses irnOveis ao antigo doador, caso fossem alienados a
terceiros.

Atendendo ao interesse pUblico, agora, o Prefeito Municipal de
Jequitinhona pleiteia o retorno dos imOveis ao patrimônjo municipal, a fim de
utilizá-los para abrigar as instalacoes do chamado Tiro-de-Guerra o que
evidentemente seria feito valendo-se de assinatura de convénio corn o
Exército, intermediado pelo órgão federal competente

E oportuno esciarecer que, na atualidade, os imóvejs não atendem a
nenhum fim pUblico e, portanto, não vislumbramos inconvenjéncia na
aprovaçao deste projeto, mesmo porque sua natureza é autorizativa

Contamos pois, corn o apoio dos colegas parlarnentares para que as
pretendidas alienacoes sejam efetivadas, em beneficjo da coletividade local.

- Publicado vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalizacao
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.

REQUERIMENTOS
N O 2.719/98, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja forrnulado apelo

ao Presidente da CEMIG corn vistas a instalação de rede elétrica em parte da
Av. das Oliveiras, no Municlpio de Pornpéu. (- A Comissão de Transporte.)

NO 2.720/98, do Deputado Carlos Pirnenta, solicitando seja formulado apelo
aos Deputados Federais e Senadores por Minas Gerais corn vistas a que se
posicionern contra a diminuição dos orçamentos do FINOR e do Fundo
Constitucional do Nordeste, no contexto das rnedidas do Governo em face da
crise econômica. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Paulo
Piau (3) e Luiz Fernando Faria (7).

Comunicacöes
- São também encaminhadas 	 Mesa comunicacãeS da Comissão do

Trabalho e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Paulo Schettino (2).
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Coma palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs Deputados, Deputada Maria

Olivia, gostaria de, nessa oportunidade, tratar de algumas maténas que
tramitaram e tiveram a aprovacão desta Assernbléia Legislativa. Algumas ate
receberam a aprovacão e a sanção do Sr. Governador do Estado. Ontern,
tivemos a oportunidade de ter aprovada pela Assembléia Legislativa a
reorganizacão do Departamento de Obras Piblicas do Estado. Tivemos,
ainda, uma modificação importante para o sistema penitenciário, para as
unidades prisionais em Minas Gerais, ja que, a partir - e esperamos que isso
aconteça - da sançào dessa matéria pelo Sr. Governador do Estado, todos os
Diretores de unidades prisionais do Estado poderão ser ordenadores de
despesas, podendo fazer pequenas reforrnas. Aquelas celas e instalacöes
danificadas das diversas unidades prisionais do Estado poderão receber
reparos imediatamente, a fim de serem disponibilizadas para ocupação de
internos do sistema penitenciário em Minas Gerais.

Não ha düvida de que a aprovacão dessa matéria é urn passo muito
importante que o Estado de Minas Gerais dá na reorganizacão do sistema
penitenciário. Essa reorganizacão foi possIvel a partir da CPI Carcerária que
a Assembléla Legislativa constituiu para tratar das irregularidades no sistema
penitenciário. Então, vemos vários rnovimentos e açães que darão
oportunidade para transformacão, em dois anos, do sistema penitenciário em
Minas Gerais. Sern düvida, temos a expectativa de ter no Estado de Minas
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Temos ainda a expectativa de que haja uma reduçäo drástica do nUmero
assustador de reincidência no sisterna penitenciário, em Minas Gerais. Isso
demonstra que, infelizmente, apesar de o Estado gastar cerca de R$600,00
corn o interno do sistema carcerário, não tern conseguido a recuperaço
desses internos.

Não ha dUvida de que Os Deputados que participaram da CPI Carcerária, Os
consultores e as assessores da Assembléia Legislativa, todos colaboraram
corn esse trabaiho, que recebeu apoio total do Plenário da Assembléia
Legislativa, que praticamente aprovou todas as matérias, restando duas que
säo também importantissimas, devendo, portanto, ser aprovadas pelo
Plenário da Assembléia Legislativa. Uma delas se refere a regulamentação do
transporte dos presos, no que se refere a ida deles as audiêricias e aos
hospitais. Ela aguarda votaçào final pelo Plenárjo da Assembléia, e nós, que
tivemos a oportunidade de compor a CPI Carcerária, temos a expectativa de
sua aprovação. Também trarnita na Assembléia a Proposta de Emenda a
Constituiçao no 44, que consideramos muito importante, pois dá autonomia a
pericia oficial. Assim, o Instituto de Criminallstica e o Instituto Medico Legal
terâo urna coordenadorja autônoma e daräo autonomia aos criminalistas e
aos peritos medicos, para que possam fazer seu trabalho sem a possibilidade
de qualquer pressão nessa atividade que é fundamental para que näo haja
impunidade no Estado de Minas Gerais. Por isso, aguardamos por parte
desta Casa a aprovaçao da autonomia da pericia oficial. Está consagrada no
texto do Programa Nacional dos Direitas Humanos, no capitulo que versa
sobre a luta contra a impunidade colocado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, a promessa de que, em curto prazo, a Naçào teria
autanamia da perIcia oficial, dos institutos de criminalIsticas e médico-legais,
que seriam ligados as universidades, em busca da exceléncia desse trabalho
cientifico no Pals e, no nosso caso, no Estado de Minas Gerais.

0 Seminario Legislativo Direitos Humanos e Cidadania, pramovida pela
Assembléia Legislativa em agosto deste ano, corn a presença de mais de 200
entidades e 900 pessoas neste Plenário, também colocou, dentre as suas 548
propastas, a fundamental necessidade da autonomia da perIcia oficial. Alguns
querern dizer que essa pericia é auxiliar do Presidente do inquérito, a
Delegado, mas sabernos, e está cansagrado em diversos paises, que a
perIcia é auxUiar da Justiça, podendo ser requisitada, a qualquer momenta,
pelo Juiz, pelo Promotor e pelo próprio presidente do inquérito, a Delegado de
Policia. Portanto, e fundamental, nesse saRa de qualidade que a Assembléia
Legisfativa proporciana ao Sistema de Segurariça Püblica do Estado e ao
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Sistema Penitenciário do Estado, a aprovacão da Proposta de Emenda a
Constituiçãa no 44, que dá autonomia a Pericia Oficial do Estado de Minas
Gerais.

Gostaria também, Sr. Presidente, Srs. Deputadas e Sras. Deputadas, de
falar sobre uma outra manifestaçäo importante do Estado, referendada pela
Assembléla e sancionada pela Governador do Estado: a lei que institui a
medalha de honra ao mérita pela defesa dos direitos humanos, e eta reza a
seguinte: (- Lê:)

"Fica instituida a Medalha de Honra ao Mérito pela Defesa dos Direitos
Humanos, destinada a distinguir, corn a apoio da iniciativa privada, pessoas
fisicas e juridicas cuja atuação nas areas de promocãa e defesa dos direitos
humanos mereca especial destaque.

As concessöes serào feitas pelo Governadar do Estado, par propasta do
Conseiho Estadual de Direitos Humanos aprovada pela Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentals da Assembléia Legislativa do Estado.

0 namera de pessoas, instituiçöes e organizacöes a serem agraciadas
anualmente nãa sera superior a trés.

Náo será permitida mais de uma premiacão a mesma pessoa fisica ou
jurIdica.

A solenidade de premiacáo será püblica e se realizará anualmente, em 10
de dezembro, data comemorativa da Declaraçào Universal dos Direitas
Humanos.

o Fader Executiva regulamentará esta lei no prazo de 90 dias a contar de
sua publicacão."

Par isso, Sr. Presidente, considero importantIssimo que, este ano,
consagrado a comemoraçào dos 50 anos da Declaraçãa Universal dos
Direitos Humanos, seja comemorado por esta Assembléia Legislativa, pelas
Deputados que, corn grande sensibilidade, tern aprovado todos as projetos
relacionadas corn as direitos humanas, já que a própria Presidente desta
Casa, Deputado Romeu Queiroz, apresentou urn prajeta que visa a colocar a
tópica sabre direitos humanos no contetida dos curriculas das escolas
estaduais de Minas Gerais. Portanta, este Plenário tern, ao lango do tempo,
consagrado essa matéria. Assim, coma a dia 10 de dezembro se avizinha, é
fundamental que a Assembléia Legislativa comemore essa data, a exemplo
de várias entidades mundiais que tern trabaihado pela defesa dos direitos
humanas. Essa medaiha pela cornemoracâo dos 50 anas da Declaração
Universal dos Direitos Humanos é muita impartante.

Devernos, entâa, aproveitar a dia 10 de dezembro para que as entidades
que tern trabalhado corn muita aflnco na defesa dos direitas humanos tambérn
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sejarn reconhecidas pela Assembléja Legislativa, através da entrega da
medalha de honra ao mérito pela defesa dos direitos hurnanos. Gostaria, Sr.
Presidente, de fazer chegar ao Presidente da Assembléja Legislativa a
rnportáncja de essa data ser comemorada por esta Casa, que, durante esta
legislatura, demonstrou seu comprometirnento total corn os direitos humanos.
Náo poderlamos, portanto, perder a Oportunidade de, no dia 10 de dezembro,
comemorar a defesa dos direitos humanos, corn a entrega dessa medaiha.

Sr. Presidente, acompanhando as matérias ligadas a esse tema, que
tramitam e estão sendo apravadas nesta Assembléja Legislativa, podemos
perceber a comprornisso desta Casa corn tal questáo. Por isso, não temos
dUvidas de que teremos, por parte da Mesa da Assembléja Legislativa, urna
grande celebração nessa data.

Hoje, na pauta desta reuniáo, temos o Projeto de Lei n o 1.424/97, da
Deputada Maria José Haueisen, determinando a pagarnenta de indenizaçaes
as vItirnas de torturas praticadas nas dependéncias do extinto DOPS. Foi
aprovado pela Assembléia Legislativa, já tendo recebido a sançâo do
Gavernador do Estado, a prajeto que deu indenizaçaa as vItimas do
desabamento da Gameleira, ocorrido em 1971. A Assernbléia Legislativa deu
oportunidade ao Governador do Estado de abrir mao da prescriçäo. Assim,
aquelas famIlias enlutadas pela perda de seus chefes naquela tragedia
terrivel e que aguardaram tantos anos par justiça tiveram essa oportunidade.

Estamos vendo aqul também a projeto do Deputado Durval Angelo, que
dispãe sobre a proteçao, a auxIlio e a assistéricia as vitimas da violéncia no
Estado de Minas Gerais. E urn projeto importante, que ja existe em outros
Estados, e e muito importante que Minas Gerais também o adote. Ontem
mesmo, representando a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa, recebi em meu gabinete uma familia que foi testemunha de urn
crime e agora está ameaçada de morte. 0 Estado näo tern condiçoes, neste
momenta, de dar guarida e segurança para essa familia, que perdeu a pai
numa emboscada e foi testemunha desse bárbaro crime. Par isso, esse é a
autro projeto impartantjssimo para a qual a Assembléja Legislativa deve
atentar, para que seja dada proteção a população de Minas Gerais. Não
ternos dCjvida de que essa é urna matéria que teremos que discutir muito na
Assembléja Legislativa, infelizmente, porque essa matéria de direitos
humanos é alga que deveria ser natural.

E também a questão da segurança piblica, porque, infelizrnente, a cada
dia, ternos nas cidades do Estado de Minas Gerais uma exigência maior em
relação a segurança pUblica. Essa é uma matéria que a Assernbléia
Legislativa deverá discufir muito. Par isso, temos de estar atentos para
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apravarrnos e cuidarmas de mecanismos que possibilitem urn cuidado corn a
papulacão de Minas Gerais, corn aqueles que muitas vezes não tern acesso a
justica, aqueles que não tern acessa as autoridades da seguranca püblica. A
Assembléia Legislativa tern de cumprir a papel de ser esse canal, esse
facilitadar para a populacão de Minas Gerais.

Par isso, Sr. Presidente, quero agradecer aas Deputados e as Deputadas
da Assembléia a apoio que essas matérias tern recebido por parte desta
Casa. Espero que continuemos fazendo isso, avançando para que o Estado
tenha uma polItica definitiva de direitos humanos, que será possivel corn a
implementacão de urn Programa Estadual de Djreitas Humanos, possibilitado
par uma lei aprovada pela Assembléia Legislativa. Será possibilitado no
âmbita da Secretaria de Justica e Direitas Humanas, tambérn criada pela
Assembléia Legislativa. Muito abrigada, Sr. Presidente.

* - Sern revisãa do aradar.
o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Durval Angela.
o Deputado Durval Angela - Sr. Presidente, Srs. Deputados, haje, nem

tados as assuntas que nos trazem a esta tribuna são questöes que
poderiamos considerar relevantes, que dignificam o Poder Legislativa.
Infelizrnente, algurnas questães que abardarernas aqui são as charnadas
questôes menores, que qualquer Poder pode, corn seu espirito de corpa,
ressaltar ou querer elevá-las a algurna relevãncia.

Mas esta que aqui abardaremas, acreditarnos que não seja possivel,
parque estarnas diante de urna questão de forma evidente, corporativa,
lacalizada, e, poderia dizer, ate imoral frente ao atual momenta politico-
ecanôrnico par que passa a Pals. E a assunto referente a PEC n° 48.
Infelizmente, cam relacãa a essa PEC n° 48, a opinião pUblica mineira já
firmau uma posição que conseguiu unificar setores arnplos da sociedade, de
forma limpida, cristalina, relativarnente a sua impropriedade, sua imoralidade
neste momenta. Essa mesma PEC n° 48, que conseguiu manchar a barn
nome deste Poder Legislativa, ainda não sensibilizou uma parcela de
Deputadas desta Casa que nãa percebe ou não quer perceber coma ela é
casuIstica: visa a urn objetiva bern determinado de criar cargos, dar emprego
a urn determinado grupo de pessoas. E provo que isso é verdade. Esse
projeta tramitau nesta Casa proponda a criaçãa de Conselheiros Adjuntas.
Houve uma decisão do Supremo a respeita de questão sernelhante, se não
me engano no Estada do Mato Grasso do Sul, e Ia era clara a criacãa de
Canselheiros Adjuntas para substituir as Auditores. 0 Supremo, numa açãa
direta de incanstitucionalidade, prornavida pela Sindicato do Tribunal de
Cantas, declarau-a inconstitucianal, pais as cargos tinham de ser preenchidas
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par meio de concurso pCiblico. A partir dal, a casuisma foi tanto que virnos,
num Segundo momenta, essa PEC travestida corn a nome de urn Conseiha
de Contas dos MunicIpios de Minas Gerais. Ficou evidente que a objetivo näo
era resolver o problema de Auditores, que existia naquele Tribunal, mas
garantir as 7, os 14, os 21, os 300, as 600 OU as 900 ernpregos que adviriam
da criação dessa figura que é a PEC n° 48. Mas, chegando hoje ao Aeroporto
de Confins, lendo a Jamal "Estado de Minas", esta minha tese ficou
comprovada mais uma vez, porque já estamos vivendo urna terceira etapa da
PEC n° 48. Já se fala, agora, que dos 25 cargos de Inspetores que seriam
criados nas adrninistracoes regionais, Inspetores do Tribunal de Contas,
estaria sendo gestado urn acordo, que foi negaciado corn a camplacêncja de
Setores daquele Tribunal, ande a nimero desses Inspetores cairia para 12,
senda que seis seriam indicados pela Assembleja e seis pelo Tribunal de
Contas. Nâo precisa dizer mais nada. E sO rnastrar essas trés etapas, que
surgiram na gestaçào dessa malfadada PEC, para ficar bern clara que a
interesse nâo e resolver problema de tomada de cantas dos municipios de
Minas Gerais, moralizar a coisa pOblica no Estado, agilizar a funcionamento
do Orgâo do Tribunal de Contas do Estado, rnas arrumar emprego e criar
cargos. Tenho a certeza absoluta de que muitos names que foram envalvidos
pelos jornais coma praváveis candidatos aos cargos näo aceitariam essa
candicão, porque sào homens serbs, homens que tern vida pCiblica pautada
par atos de probidade, que sabero, também, pasicianarem-se contra essa
terceira versâo do "Frankenstein" que é a PEC n° 48, que propOe a divisáo
dos Auditores, as Inspetores Regionais, em seis, para serem indicados pela
Assembléia Legislativa.

Acho que, haje, cada Deputado desta Casa tern de deixar de lado a espirito
de porco, de carpo, alias, mas é quase a mesma coisa, não ha muita
diferença, nfeiizmente: de corpo e de parco. 0 ato faiho, de alguma forma,
mastra uma identidade. Mas temos de deixar de lado a espirito de carpo, ate
alguma palavra empenhada corn algum colega nesta Casa, para serrnos
contra, radicairnente contra essa PEC, sob pena de desrnoralizaçao deste
Poder, de estarmos dando mau exernplo para toda a opiniao pUblica nacianal.
Quando, hoje, estamas assistinda ao absurdo aumento das contribuicoes
previdenciárjas de servidares piblicos, inclusive dos milhOes de aposentados
deste Pals, estamos vendo demissOes senda anunciadas em muitas e muitas
Prefeituras e governas de Estado, e ate em nivel federal, estamos assistindo
a abras e questoes saciais tenda seus orcarnentas reduzidos no facão do
piano neoliberal do Presidente Fernando Henrique Cardoso, para satisfazer a
sanha desse poder financeiro multinacional darmos urn exemplo desse, a
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meu ver, e urna desmoralizaçâo do Poder. Entào, apela a cada calega
Deputado: que pense e veja claramente que nãa ha nenhum abjetiva ou boa
intencáa na criacâa dessa PEC. Se hauvesse boa intencão, a idéia inicial da
primeira PEC, dos Conselheiros Adjuntos, teria sido perseguida. Se hauvesse
urna boa intenção, a idéia de um Conseiho Estadual de Cantas dos
MunicIpias teria sida perseguida. E agora estamas vendo essa terceira versãa
dos seis par seis. 0 nürnero 48 tern urn simbolisma rnuito forte, porque
representa a trabuco de uma arma, que, pensa, agora se volta contra a
educacão e a saOde neste Estado. E a nUmera seis tambérn. Está aqui a
nosso mistico, a Deputado Wilson TrOpia, que sabe que a significada do
nümero seis na lingua semita é sempre urn nUrnera incarnpleta, porque nãa
chega a sete. 0 seis é sempre a falta de alguma coisa. Talvez, ao quememos
propor a divisäa dos seis cargos, para que a Assembléia indique, é a falta de
vergonha, de moral, de exercIcia do poder. Entãa, faco urn apelo as pessoas
conscientes, que tern demonstrado aqui, rnesrno em campos ideolOgicas
diferentes, honestidade, probidade, para que, mesmo que a umna nâa as
tenha agraciada cam urn nova mandato, tenham a coragern de dizer náo a
essa praposiçào. Que votemas contra essa prapasta hoje, que seja urn ato de
mesgate deste Poder contra a corporativisma, esse malfadada corporativisrno.
E, mais ainda, que facamos urn convite a saciedade toda para que venha aqui
assistir a essa vatacäo, que esteja atenta em seus lames para ver coma será a
voto de cada Deputado aqul, porque daqui a dais anos terernos eleiçoes
navamente, daqui a quatra anos terernas eleiçöes navarnente. E nãa
pensernos que aquela visàa de que a pova tudo esquece é verdade. Essas
eleiçoes rnastraram claramente isso. Entãa, que estejamos atentos. E que a
pava tam bern se mobilize, as entidades da sociedade civil, que tern na ética e
na politica as seus principias fundamentais, rejeitern essa propasiçãa e as
pasicianamentos nesta Casa.

Estive no Ceará, nurna cidade do interior, nurna festa de aniversário de
alguns amigos. La, numa cidadezinha chamada Pereira, corn menos de 20 mu
habitantes, falava-se dessa proposta que foi anunciada pela Jamal da Globo,
falava-se que aqui se estava fazendo urn "trern da alegria". Ate onde chegau
a difamacäo, a demonstracãa do corparativisma desta Casa, claramente
implicito na votacaa dessa prapasta? A sociedade civil tern de se manifestar
contrariamnente.

E mais: se a Mesa faz a pauta da reuniâa, tern responsabilidade, sabe que
essa proposta näa será aprovada, que näa passará, náa par causa dos
Deputados da Oposiçäa, que, se preciso, colocam seus carpas a frente para
impedi-la, mas porque muitos e muitas Deputados do PSDB, do PMDB e do
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PFL tambérn são contra ela. Então, solicito a Mesa que não permita que essa
proposição continue na pauta, já que tern a responsabjildade de fazer a pauta.
Como não se iniciou a votaçao, essa proposiçâo, continuando na pauta, sem
condiçães e sern chances de ser aprovada, é a dirninuiçao do nome deste
Poder, a desmoralizacao desta Assembléia Legislativa e de tudo o que
construju nestes anos.

Fazemos esse apelo a consciêncja: não a Proposta de Emenda a
Constituiçao n o 48/97; não a Lei Complementar no 66, que também é
vergonhosa; não a qualquer tipo de acordo que diminua este Poder. Todos os
Deputados, os que ganharam e os que perderam as eleicoes - acredito -, tern
condicöes de sobreviver em suas profissöes, tern condiçoes de disputar
novas eleiçaes para Prefeito, daqui a dois anos, novas eleiçaes para
Deputado, daqui a quatro anos. Ninguem precisa de remendo para resolver
questöes particulares. Ha urn norne rnaior, e a verdade tern de ser dita para
ser preservada.

Se a Mesa, mesmo em convocaçao para reunião extraordjnária está
sempre colocando essa proposta, como se quisesse provocar o desgaste
desta Casa, que voternos, agora a tarde, contrariamente a essa proposta e
que esse voto seja majoritário, que seja urn voto, antes de tudo, de resgate do
Poder Legislativo, de reafirmacao deste Poder, porque a luta pela ética não é
urn discurso de fora, mas tambérn nosso. E o fazemos corn propriedade,
porque sabemos onde estão faltando recursos, de onde o Governo Federal os
retirou.

Este Poder Legislativo sabe da estrada que não vai ser duplicada; da
estrada que não vai ser asfaltada; da escola que näo vai ser construIda; do
posto de saOde que vai continuar caindo; dos salários dos medicos que
continuarão baixos; das escolas que continuarão sem material, sem recursos
didáticos; sabe muito bern que aquela obra fundamental para a vida do povo
do vale do Jequitinhonha, que pode ser urn açude, que pode ser uma casa de
farinha, não vai ser feita por causa de uma politica neoliberal, que, cada vez
rnais, está levando, através dos juros, da divida pt:iblica, os recursos
necessárjos. E não precisamos criar aqui uma proposta de emenda a
Constitutçao como essa para continuar fazer vazar os parcos recursos
püblicos.

E reafirrno, para terminar: tenho cedeza absoluta de que esse Tribunal de
Contas e, na verdade, urn "tribunal de faz-de-conta", que precisa ser
reformulado precisa ser modificado. Mas varnos forcar-lhe urna modificaçao
séria, porque, desde 1983, por exemplo, as contas do Prefeito de Contagem,
que, naquela Oportunidade era o ex-Governador Newton Cardoso, não são
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apreciadas. Então, vamos mudá-lo, vamos lhe dar urn caráter diferente, mas
não continuar colocando instituiçöes em dma de instituiçöes. Em vez de
termos urn "tribunal de faz-de-conta", vamos ter urn 'tribunal de 'faz-de-
continha". Acho que isso não resolve o problema. Obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carneiro,

Srs. Deputados, senhoras e senhores que visitam e assistem mais uma vez a
urna reuniào da Assembléla Legislativa, membros da imprensa aqui
presentes, tenho em mãos urn docurnento que será encaminhado a todos os
Deputados Federals e Senadores pelo Estado de Minas Gerais, mostrando
urna posicão firme e o pensarnento da bancada de Deputados Estaduals das
regiães do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, solicitando dos
senhores parlamentares federals urn pronunciarnerito e, mais do que isso,
uma posição firrne, no sentido de se tentar evitar os codes no Orçamento
Geral da União para as regiöes Node e do vale do Jequitinhonha.

Tomel a liberdade, Srs. Deputados, de fazer uma análise profunda e
criteriosa das rnedidas do Governo Federal anunciando os codes, e qua] não
fol a rninha surpresa ao verificar que ha obras importantes e imprescindiveis
ao desenvolvimento e ao crescimento do Node de Minas contidas nas
medidas de code do Orçamento Geral da União anunciadas pelo Sr.
Presidente da Repüblica.

o Projeto JaIba, que e o major projeto de irrigação da America do Sul, já foi
suplantado na sua primeira fase, que é a de assentamento das famlilas, corn
cerca de 2.800 delas, pessoas pobres, trabaihadores rurais, homens que ha
anos - 10, 15 anos - esperavam e ainda esperam pela opodunidade de ter o
seu pedacinho de terra no Projeto Jalba.

O code é de R$5.200.000,00 e val incidir especlairnente na parte cornercial,
empresarial do Projeto JaIba, trazendo urn prejuizo inestimável as cidades de
JaIba, Matias Cardoso, Manga e Verdetândia.

Os Projetos Gurutuba e Pirapora, que são projetos testados e aprovados,
também sofrerão urn code de R$1.500.000,00, em plena atividade, depois de
terem transformado substancialmente as cidades de Pirapora, Janaüba e
Nova Podeirinha. Essa verba dana condição exatamente de se implantar a
tecnologia no Projeto Gurutuba e no Projeto Pirapora.

O Depadamento Nacional de Obras contra a Seca - DNOCS - é urn Orgão
experiente, importante, que ja existe all ha 40 anos e que tern uma das
principals e mais bern montadas equipes técnicas, corn o meihor "know how"
para o combate a seca. 0 DNOCS sofrerá urn code de R$1.900.000,00 e não
podera dar continuidade 6 construcão de pequenas barragens, a manutencão
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dos equipamentos dos postos artesianos já existentes e a perfuraçào de
postos artesianos para as comunidades rurais e associaçoes de moradores
da zona rural.

o projeto Pró-Saneamento - obras de sanearnento - sofrerá urn corte de
R$12.725.000,00 e tirará a oportunidade dos pequenos municIpios de terem
seus projetos de saneamento. Noventa e cinco por cento das cidades norte-
mineiras nào possuem rede de esgoto. São 95% da populaçâo que näo tern
condiçoes de ter a sua rede de esgoto na porta de casa.

Cinquenta por cento das cidades norte-mineiras ainda nâo tern urn sisterna
de água potável nas residências. 0 PrO-moradia, que é urn projeto de
melhoria das habitaçaes das pequenas cidades da zona urbana e da zona
rural, sofrerá urn code de R$15.600.000,00. Serão milhares de familias que
näo terão suas casas meihoradas. Elas vivem na eterna expectativa de ter
suas casas. E sabemos hoje que a casa própria e, antes de tudo, a
segurança para que o cidadão possa ter condição de se sentir cidadão e criar
sua famIlia. Serâo R$15.600.000,00 de codes para o Estado de Minas Gerais,
principalmente para o Node de Minas.

A Fundaçào Nacional de Saüde, que ja vern sofrendo urn processo de
esvaziamento durante anos e anos, infelizmente, ficará sem R$1.214.000,00.
E sabemos quão importante é a Fundaçao Nacional de Saüde, principalrnente
para o atendimento aos mais humildes da região Node, Noroeste de Minas e
do vale do Jequitinhonha.

A BR-242, que traz a esperança de vermos o asfaltamento da estrada de
Salinas-Araçuai, ligando definitivamente o Node de Minas ao vale do
Jequitinhonha, sofrerá urn code de R$1.600.000,00.

As obras de recuperação da estrada Montes Claros-Bocaiüva também
sofrerão codes. São 40km de buracos, por onde passam 4.800 carretas
pesadas por dia. E a hgação do Sudeste do Pals corn a região Nordeste.
Essa é hoje urna das grandes reivindicaçaes da região Node de Minas. A
recuperaçao dessa rodovia sofrerá urn code de R$1.800.000,00, ou seja, 67%
da verba que estava prevista. Vamos ver, mais uma vez, a operação tapa-
buraco, tapando-se buracos corn borra de asfalto, corn terra, corn cascalho e
tirando a perspectiva de terrnos a recuperação da estrada.

A recuperaçao de outra pade da estrada Joaquim Felicio-BuenOpolis na
extensäo de 47km, num total de R$2.800.000,00 é outra estrada que também
terá 100% de code no orcamento geral da União. Ela e uma pade da BR-135,
onde tambérn tern morrido muita gente.

Esse documento será entregue a todos os Deputados Federals e a todos os
Senadores de Minas, independentemente da região onde foram votados Mas
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essa é a opodunidade de mostrarrnos aos parlarnentares, àqueles que
defendem o Estado e a região, o que está acontecendo, para que eles
possam implementar açao parlamentar objetiva e séria, mostrando que o
Estado de Minas Gerais não está morto, que Minas Gerais é urn Estado de
vanguarda deste Pals. Minas Gerais precisa desses recursos, principalrnente
o Node de Minas, a região que represento. Esse documento vai ser entregue
pessoalmente. Já agendamos uma reunião ern Brasilia, onde vamos de
gabinete em gabinete, na Câmara Federal e no Senado, entregando em mãos
esse documento e pedindo aos parlamentares que façam essa frente.

Não podemos assistir a que parlamentares de outros Estados consigam
alternativas, e não aceitem passivamente os codes anunciados, porque são
obras sociais importantes. Assinalamos dez obras, mas, na verdade, trata-se
de urn conjunto de mais de 40 obras que serão paralisadas em Minas Gerais.

Agora mesmo, o jornal "0 Tempo" traz, em manchete, que Minas vai perder
46% dos investimentos para 1999. Assinalei os investimentos do Node de
Minas, mas mesmo aqui, na Capital, vamos ver paralisada a construçâo do
metrO, obra importante, que vai desafogar esse trãnsito caOtico, injusto e
criminoso da cidade de Belo Horizonte. Também estamos observando e
assistindo a paralisacão da duplicacão da Fernão Dias, principal corredor de
exportacão do Estado de Minas Gerais para o Sul do Pals e para o
MERCOSUL. E não se ouve uma voz mostrando a injustica que se quer
cometer contra Minas Gerais! 0 Estado vai perder nada mais, nada menos do
que R$219.000.000,00, nos codes do orçarnento do Governo Federal. Que
alguma coisa precisa ser feita, em Brasilia, é óbvio, mas por que fazer
exatarnente codes de obras que não podern ser paralisadas?

Ainda ontem, perfilarnos e mostramos uma série de obras que estão
paralisadas em Minas, no setor de saCide püblica. Foi urn trabalho muito bern
executado pelo Estado de Minas Gerais, que curnpriu o seu objetivo, fez a
sua parte, denunciando a paralisacão das obras. E necessário que esta Casa,
no apagar desta legislatura, no final de ano, possa esboçar reação a altura.
Urn code no orçamerito interessa a todos nôs: interessa aos senhores que
me escutam; vai incidir sobre a vida do cidadão cornurn, nos setores de saCide
püblica e de educacão, e esta Casa não pode simplesrnente cruzar os bracos
e ter suas atençOes desviadas para coisas de rnenor irnportãncia, assistindo
passivamente ao que está acontecendo.

Nós, do Node, da região do vale do Jequitinhonha, não vamos aceitar esses
codes, como estão sendo anunciados. Iremos a Brasilia, e teremos condição
de mostrar a todos os tecnocratas do orçamento, principalmente aos
Deputados, que não se pode fazer urn code, não se pode ajustar a economia
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sempre tiveram seus pleitos e seus pedidos jogados para um terceiro ou
quarto piano. Temos obras importantes que nâo poderâo ser paraiisadas.

Dessa maneira, peço aos Deputados, ao povo, aos Vereadores , a iniciativaprivada, enfirn, a população em geral que faça urn telegrarna ou uma carta
aos pariamentares votados, mostrando a indignação do povo de Minas
Gerais; mostrando que o povo de Minas tern personaiidade, sabe 0 que quere sabe responder a aitura as ameaças de prejuIzo para o nosso Estado e,
prindipalmente para nossa região. Quero coiher a assinatura dos senhores
pariamentares neste oficio, neste documento Tenho certeza de que, se ele
nao tiver a força de mudar o orcamento da Unio, vai mostrar, explicitamente
a indignag5o dos Deputados de Minas e, de manejra muito direta, a
indignacao do povo do Norte de Minas Gerais e de todo o Estado. Muito
obrigado.

2a Pane (Ordem do Dia)
ja Fase

Abertura de lnscriçoes
o Sr. Presidente - Nâo havendo outros oradores inscnitos, a Presjdêncja

passa 2° Pante da reunlão corn a 1° Fase da Ordern do Dia,
compreendendo as comunicacoes da Presidéncia e de Deputados e aapreciacao de parecer-es e requerimentos. Estâo abertas as inscrig6es para 0Grande Expedjerite da próxima reunião.

Leitura de Comunlcacoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciêncja ao Pienar-jo das comunicacoes

apresentadas nesta reunião pela Comissâo do Trabaiho - aprovaçao, na 21°
Reuniäo Ordinái-ja dos Projetos de Lei n o

s 1.714/98, do Deputado Ermano
Batista; 1.773/98, do Deputado Romeu Queiroz; 1.774/98, do Deputado
Alencar da Silveira JUnior; 1.776/98, do Deputado Sebastiáo Navarro Vieira;
1.783/98, do Deputado Miguel Martini; 1.786/98, do Deputado Sebastjão
Navarro Vieira; 1.791 e 1.794/98, do Deputado Paulo Schettino; e 1.797/98,
do Deputado Clêuber Carneiro (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado
Alberto Pinto Coelho, Lider do PPB - substituicào do Deputado Sebastião
Helvécjo peia Deputada Isabel do Nascjmento como membro titular da CPIdos Medicamentos Faisos. (Ciente. Designo. A Area de Apolo as Comissôes.
Copia as Liderancas)

Despacho de Requerimento
0 Sr. Presidente - Requerimento contido no OfIcio n o 35/98, do Presidente

do Tribunal de Contas do Estado, em que solicita a retirada de trarnitacao doProjeto de Lei Complementar n o 22/97. Inclua-se o projeto em ordern do dia
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para Os fins do art. 288 da Resoluçáo no 5.065, de 1990.
Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja 0 Projeto de

Lei no 971/96 incluido em ordem do dia, uma vez que a Comissào de Meio
Ambiente perdeu prazo para emitir seu parecer. A Presidéncia defere o
requerimento, de conformidade corn o inciso XVI do art. 232 do Regirnento
Interno.

- A seguir, sao deferidos, cada urn por sua vez, nos terrnos do inciso Xli do
art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos do Deputado
Paulo Piau (2), em que sohcita sejam Os Projetos de Lei n

o
s 1.711 e 1.634/98

submetidos a aprediacáo da comissào seguinte a que foram distribuidos,
tendo em vista que a Comisso de Justica perdeu o prazo regimental; e
requerimentos do Deputado Luiz Fernando Faria (7), em que solicita sejam
encaminhados a comissão seguinte a que foram distribuldos os Projetos de
Lei n

os 184/95, 749/96, 1.912, 1.808, 1.849, 1.901 e 1.619/98, uma vez que
as comissöes a que foram distribuidos perderam prazo para emitir seus
pareceres.

2° Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada 1a Fase, a Presidência

passa b 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votacão da matéria
constante na pauta.

Discussâo e Votaçáo de Proposicães
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, que nâo existe "quorum"

qualificado para a votaçào das propostas de emenda a Constituiçáo, mas que
o Na para a apreciacão das demais rnatérias constantes na pauta.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.114/97, do Deputado Raul Lima
Neto, que torna obrigatária a existência de instaiaçöes sanitârias de uso
gratuito para os passageiros em terminals rodoviários e pontos de parada de
ânibus intermunidipais. A Comissão de Direitos Humanos opinou pela
aprovacão do projeto. Emendado em Plenário, voltou a projeto a Comissão de
Direitos Humanos, que perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência, nos
termos do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, designa o Deputado Marcelo
Gonçaives como relator da Emenda n o i. Corn a paiavra, o Deputado Marcelo
Gonçalves, para emitir seu parecer.

PARECER SOBREA EMENDA N o 1 AO PROJETO DE LEI N o 1.114/97
Relatório

A Emenda n o 1, do Deputado Ajairnar Silva, tern como objetivo dan nova
redacão ao "caput" do art. 1° do Projeto de Lei no 1.114/97.

Cumpridas as formalidades regimentals, foi a emenda encaminhada a
Comissäo de Direitos Humanos, que perdeu o prazo regimental para emitir
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parecer. Retorna, agora, a matéria ao Plenário, para que sobre ela seja
emitido parecer.

Fundamentaçao
A ernenda em análise visa a lirnitar a alcance das medidas propostas no

projeto apenas as instalag6es sanitárias localizadas nos terminais rodoviários
que servern ao transporte coletivo intermunicipal, excluindo-se aquelas
pertencentes aos estabelecimentos comerciaiS privados utilizados como
pontos de parada de önibus.

E fato pUblico e notOrio que a usuário do transporte coletivo intermunicipal
paga tarifas pouco condizentes corn a qualidade dos serviços prestados pelas
empresas permissionárias Acresca-se a essa deficléncia o fato de os
serviços de apolo ao passageiro, explorados por terceiros, na rnaioria das
vezes buscarem a lucro, sem atender satisfatoriamente ao usuário.

Tomemos coma exemplo a rodoviária de Belo Horizonte, que teve sua
admiriistraco confiada a particular, mediante processo licitatôrio. Nesse
terminal, apesar de pagar alta taxa de embarque (R$0,64), a passageiro nâo
está isento de pagar outros R$ 0,40 para utilizar as suas instalaçôes
sanitárias. 0 projeto visa, então, a proporcioriar urn minimo de conforto ao
passageiro, que, coma dissemos, paga uma taxa que já deveria contemplar a
utilizaçäo das instalaçöes sanitárias.

Quarito aos chamados pontos de parada, é Oportuno ressaltar que todos
eles são homologados pelo Orgão fiscalizador do transporte estadual, a DER-
MG. E evidente que tais estabelecimentos comerciais, mantidos e
administrados par particulares, nenhuma relaçao juridica rnantêm corn a
poder pOblico, não figurando sequer como delegatários de qualquer serviço
cuja titularjdade seja do Estado, do rnunicIpio ou da Uniâo. Na verdade,
exercem urna atividade econômjca afeta ao comércio, em conforrnjdade corn
o art. 170 da Carta da Repüblica, que contempla a principlo da livre iniciativa.

Assim sendo, justifica-se a emenda em análise, que visa a excluir as
estabelecimentos particulares dos beneficios previstos na lei, pals, conforme
A fol dito, estes exploram uma atividade eminentemente privada e nâo tern de
suportar pesados anus decorrentes da manutenção de instalacoes sanitárias
colocadas a disposicao dos passageiras.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinarnos pela aprovaçao da Ernenda n o 1,

apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei n o 1.114/97.
Sala das Reuniöes, 11 de novembro de 1998.
0 Sr. Presidente - Em votaçäo, a projeto, salvo emenda. Os Deputados que

O aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Questáo de Ordem

O Deputada Raul Lima Neto - 0 Regimento Interno diz que é dever de V.
Exa. cuidar do born andamenta desta Casa. Não ternas 'quorum", coma V.
Exa. pode perceber, para votar a emenda, pals o projeto já foi aprovada. Essa
emenda é esdrüxula, uma vez que anula a direito do pobre, do usuário de
ônibus, ou seja, nas paradas de ônibus obrigatOrias, ele terá que pagar para
usar as banheiros. E exatamente al que as empresários ganharn, coma muito
bern disse a nosso relator, a nosso Deputado Mauro Lobo, que é empresário
de ônibus e tern interesse em que as passageiros continuem pagando. 0
Deputado Marcelo Gonçalves leu, mas a relator é a Deputado Mauro Lobo.
Peca aos Deputados que rejeitern a emenda, pois ela tira a direito do usuário.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretária que praceda a chamada dos
Deputados para recomposiçäo de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr.Presidente (Deputado Geralda Rezende) - Responderam a chamada

34 Deputados. Não ha "quorum" para a votacâo, rnas a ha para a discussão
dos prajetos constantes na pauta.

Prosseguimenta da discussão, em 1 0 turno, do Prajeta de Lei
Complementar n° 36/98, do Deputada Ronaldo Vasconcellos, que altera a
composicãa do Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Bela
Horizonte. A Cornissâo de Justica conclul pela canstitucionalidade do projeto.
A Comissão de Assuntos Municipais apina por sua apravaçãa. Continua em
discussão a projeta. Corn a palavra, a Deputada Gilmar Machado, que ainda
dispöe de 52 minutos.

0 Deputada Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas galerias de imprensa, voltamos a esta
tribuna para dar seqüência aquilo que haviarnos iniciado hoje pela rnanhä,
que e a nossa argumentacâa favorável ao Projeto de Lei Complernentar n°
36/98, que versa sabre a alteracão da compasiçáo do Colar Metropolitana da
Região Metropolitana de Bela Horizonte, de que trata a art. 21 da Lei
Complementar n o 26, de 14/1/93.

Gostariamas aqui, coma já havIamas formulado pela manhã, de valtar a
nossa linha de raciocInio e de argurnentacâa. Entendemas que ha
necessidade da inclusãa de novas municipios na Regiao Metropalitana de
Bela Horizonte, na medida em que hauve aumenta do nUmera de municIpios

. que vivem em função dessa regiâo metropolitana. Coma estava colacanda,
alguns municipios dessa regiâo são cidades dormitOrios da Grande BH,
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porque a major parte das pessoas, em virtude do espaço pequeno que ternos
na cidade de Belo Horizonte, devido a sua topografia, está se mudando cada
vez mais para cidades prOximas e vérn todos os dias trabalhar em Belo
Horizonte. ConseqUentemente, essas mesmas pessoas utilizam-se de urna
infra-estrutura que nao pertence apenas ao seu rnunicIpio, mas a toda a
região metropolitana Por exemplo, o sistema de transporte, Os ônibus que
fazem esse transporte diário, levando essas pessoas todos Os dias de Belo
Horizonte para essas cidades, precisa de tratarnento uniforme. Por qué?
Porque uma grande quantidacje de ônibus chegando a Belo Horizonte,
conseqüentemente interfere no tránsito da cidade, interfere no trânsito das
cidades prOximas, corno Contagem, Ribeirão das Neves e outras, e isso tern
que ser discutjdo coletivamente, nao pode ser tratado corno problema de urn
ünico municlpio, porque n5  é. Vamos perceber que o custo para a
manutençâo do tránsito aqui, para que essas pessoas possam fazer sua
chegada aqui todos os dias, faz corn que o MunicIpio de Belo Horizonte tenha
urn gasto major corn seu sistema de transporte para recuperacao e
pavimentacao das ruas, porque, evidenternente, num trânsito rnuito rnais
interiso, é lógico que o desgaste sera major e haverá necessidade de
reposiçao rnaior. Al o custo fica sO para Belo Horizonte? Não pode ser,
porque essas pessoas vém de outros rnunicipios não esporadicamente, mas
todos os dias. Então, ha necessidade dessa integraçao, de urn conselho que
venha definir as regras, que os custos sejam compartilhados para que
possarnos ter urn processo meihor em terrnos de custo desse rneio de
transporte.

Essa é urna das argumentacoes por meio das quais estamos, aqui,
defendendo favoravelmente esse projeto do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
para que possarnos, de fato, ter condição de tentar equacionar esse
problerna, de começar pelo rnenos a diminuir os custos. Se não vamos
resolver tudo, que possamos resolver esse problema pelo menos em parte.

Al varnos perceber que não é so o problerna do transporte, ternos tarnbém
uma série de outros serviços também tao importantes quanto o transporte,
que precisarn ser discutidos coletivamerite. Se essas pessoas passarn a
rnaior parte do tempo em Belo Horizonte, consequentemepte elas utilizam
tarnbém o sistema de saCide de Belo Horizonte e não apenas do seu
rnunicipio, onde estão morando.

Notamos que ha necessidade de uma elevaçao, de um custo major,
tambérn no sistema de saOde de Belo Horizonte, em detrimento dos outros
rnunicipios. Esses rnuniclpios precisarn contribujr fazendo urn debate mais
amplo e em conjunto para que se enfrente o problerna da saOde dessas
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pessoas como urn todo. Imaginemos que essas pessoas se deslocam
constanternente para Belo Horizonte. Havendo uma epidernia no rnunicIpio,
consequentemente, eta será extendida aos dernais municipios. Ha
necessidade do combate não apenas em urn rnuniclpio, mas em todos, por
meio de urna ação integrada de todos os Secretários de SaUde dos vários
rnunicIpios que compOem a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esta é
uma outra razão pela qual entendemos ser fundamental a inclusão de novos
municIpios nessa região: para que haja uma meihor redivisão dos recursos e
urn cornpartilharnento tanto em termos de contribuição, de recursos, quanto
em termos de prestacão de serviços a essa populacão que necessita
deslocar-se constantemente no exercIcio de suas atividades profissionais.
Falarnos não sO de Belo Horizonte, mas tarnbérn de Contagern, que recebe
urn grande nürnero de pessoas para o setor industrial, já que o coracão da
indCistria mineira localiza-se no Municlpio de Contagem, integrado ao conjunto
de cidades que cornpOern a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dando
seqüéncia a essa rnesma linha de argumentacão, querernos falar sobre o
motivo pelo qual estamos defendendo o acréscimo para algumas cidades e
chegaremos a Sete Lagoas. Percebemos, corn a duplicação da BR-040, ate
Sete Lagoas, urn processo cada vez rnaior de urbanização da area que vai de
Belo Horizonte a Sete Lagoas. A rnedida que se facilita o sisterna de
transporte, fazendo a duplicação, abrern-se indOstrias e empresas,
loteamentos são feitos, e notarnos a necessidade de crescimento da região.
Certarnente por essas razOes, notarnos a urgência da aprovacão dessa lei,
que ira beneficiar o desenvolvirnento da região de forma equilibrada. Não
podernos pensar apenas na abertura de novas empresas e grandes
loteamentos naquela area, sern que pensemos num planejarnento equilibrado.
Percebernos que caso näo tenhamos urn desenvolvimento equilibrado na
região, teremos urn prejuizo significativo no tocante a questao ambiental.
Ternos ali rnatas irnportantes e nascentes de rios que farão falta no
abastecirnento de água do municipio. Portanto, estamos falando sobre a
necessidade de garantirmos a inclusão dessa area no Colar Metropolitano da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Além desse aspecto, varnos abordar outra questão. Já falamos sobre a
importãncia no tocante ao aspecto econômico, no que se refere a saOde e ao
equilIbrio arnbiental. Agora, queremos fazer referenda ao custo e ao gasto na
area da educação. Mas, Sr. Presidente, pessoalmente esforço-me para
estudar projeto, a fim de discuti-lo da rnelhor forma possivel.

a 	 Questão de Ordem
0 Deputado Gilrnar Machado - Sr. Presidente, quero e you fazer esse
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debate, mas quero "quorum" Para faze-b, e V. Exa. pode verificar, de piano,
que nâo temos condicöes de continuar Os trabaihos, por isso peco o
encerramento da reuniäo.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" Para a continuaçâo dos trabaihos, e encerra a reunião, convocando
Os Deputados Para a extraordinarja de logo mais, as 20 horas, nos termos do
edital de convocaçao, e Para a ordinária de amanhã, dia 12, as 14 horas, corn
a ordem do dia regimental. Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 305 REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 29/10/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz, Francisco Ramabho e Maria

Olivia
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do

Dia): Palavras do Sr. Presidente - Inexistêncja de "quorum" qualificado Para a
votaço de propostas de emenda a Constituicao - Discussäo e Votaçao de
Proposiçoes: Votação, em 2 1 turno, do Projeto de Lei no 1.112/97;
requerimeno do Deputado Agostinho Patrtis; aprovacao do requerimento -
Votaçao, em 20 turno, dos Projetos de Lei n o

s 1.269 e 1.403/97; aprovaçao na
forma do vencido em 1° turno - Discussâo, em 1 0 turno, da Proposta deEmenda a Constituiçao n o 48/97; discurso do Deputado Adelmo Carneiro
Leäo; questão de ordem; discurso da Deputada Maria José Haueisen;
questöes de ordem; chamada Para recomposicao do nümero regimental;
existéncia de "quorum" Para a continuacao dos trabaihos; discurso da
Deputada Maria José Haueisen; questöes de ordem; chamada Para
recomposiçao do ntmero regimental; existência de "quorum" Para a
continuaçao dos trabalhos; discurso do Deputado Joâo Leite; questöes de
ordem; chamada Para recomposicao do nümero regimental; existéricia de
"quorum" Para a conttnuaçâo dos trabalhos; discurso do Deputado João Leite;
questoes de ordem; chamada Para recomposicao do nUmero regimental;
existéncia de "quorum" Para a continuacâo dos trabalhos; discursos dos
Deputados Raul Lima Neto; questáo de ordem; chamada Para recomposiço
do nümero regimental; existéncia de "quorum" Para a continuação dos
trabalhos; discursos dos Deputados Raul Lima Neto e Miguel Martini;
prorrogacao da reuniâo; discurso do Deputado Miguel Martini; questão de
ordem; chamada Para recomposicao do nümero regimental; existência de
"quorum" Para a continuaçâo dos trabalhos; discurso do Deputado Ivo José -
Encerramento

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

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçaives - Dilzon Mebo - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antânio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio JOlto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Gil Pereira
- Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Obinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rémolo Aboise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiao Costa - Sebastiào
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Toninho Zeitune -
Wanderiey Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

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

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçOo 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 reuniào anterior.

1  Parte
Ata

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

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

passar a 2' Parte da reuniäo, corn a discussào e a votaçâo da maténa
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reuniáo o

Projeto de Lei n o 1.441/97, em virtude de sua apreciaçáo na reuniäo
extraordinária realizada ontem, a noite, e verifica, de piano, que nao ha
"quorum" qualificado Para a votação de propostas de emenda a Constituicäo,
mas que o ha Para a apreciacão das demais matérias da pauta.

Discussão e Votacao de ProposiçOes
0 Sr. Presidente - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.112/97, do
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Deputado José Bonifácio, que dispöe sobre a poiltica forestal no Estado. A
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovaçao do projeto na forma do
Substitutivo n o 1, que apresenta, ao vencido no 10 turno. No decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto quatro emendas. Uma, do
Deputado Tarcisto Henriques, a qual recebeu o no 1; uma, do Deputado
Gilmar Machado, a qual recebeu o n o 2; e duas, do Deputado José Bonifácio,
as quais receberam os n os 3 e 4. Nos termos do § 40 do art. 189 do
Regimento Interno, a Presidéncia vai submeter as emendas a votaçâo,
Independentemepte de parecer. Vern a Mesa requerimento do Deputado
Agostinho Patrüs, em que solicita o adiarnento da votação do Projeto de Lei
no 1.112/97. Em votaçâo, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçarn como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.269/97, do Deputado Sebastiâo
Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de sua propriedade ao
MunicIpio de Sâo Sebastiâo da Vargem Alegre. A Comissâo de Fiscalizaçao
Financeira opina pela aprovaçao do projeto na forma do vencido em 10 turno.
Em votacäo, o projeto. Os Deputados que o aprovarn permaneçam corno se
encontram (-Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 1 turno, 0
Projeto de Lei no 1.269/97 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão deRedaçao.

Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.403/97, do Deputado Ibrahim
Jacob, que institui o Conselho Regional de Trânsito e dá outras providéncias.
A Comissäo de Administracâo Püblica opina pela aprovaçâo do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. Em votaçao, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçarn como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei no 1.403/97, na forma do
vencido em 1° turno. A Comissáo de Redaçao.

Discussão em 1° turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao no 48/97, do
Deputado Ermano Batista, que dá nova redaçao ao art. 180 da Constituiçao
do Estado. A Comissâo Especial opina pela aprovaçao da proposta corn as
Emendas no

s 1 e 2, que apresenta. Em discussao, a proposta. (-Pausa.) Para
discut i-la, corn a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leâo.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leao Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, durante este processo de discussão, gostaria que fossem
apreciados os seguintes requerime ptos; no prirneiro, solicito que a Mesa da
Assembléja proceda a estudos sobre o impacto financeiro advindo da
aprovaçäo da Proposta de Emenda a Constituição n o 48/97. Que impacto
financeiro, que gastos, o Estado teria a mais, em funçao da eventual
aprovaçao dessa emenda a Constituição? Acho necessária essa avaliaçao
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por parte do povo mineiro, que precisa tornar conhecimento - do ponto de
vista financeiro e da estrutura do Estado - dos resultados da constituicão de
urn novo Tribunal de Contas e em qué ele seria apenado.

Vern agora, Sr. Presidente, urn grande pacote que ira sacrificar o povo
mineiro, o povo brasileiro. E aqui, na Assembléia Legislativa, neste momento
de enormes dificuldades para o povo, vem uma proposta de constituição ou
de ampliacão de urn tribunal. Conforme nossa avaliacâo - e isso já foi alvo de
uma discussão antiga nesta Casa -, nada ira acrescentar, do ponto de vista
da eficiéncia do Estado. Entáo, é necessário, é dever desta Casa apresentar
ao povo mineiro, inicialmente, qual seria o irnpacto financeiro da constituiçäo
desse novo tribunal.

Outra solicitação que eu gostaria de fazer, através de outro requerimento, é
que essa proposta seja apreciada em ültirno lugar. Em razäo do que estamos
discutindo aqui, do irnpacto financeiro que causaria a criaçâo da nova
estrutura do tribunal, entendemos que isso é necessário, tambérn para que
nâo haja impedimento para a votação de outras propostas em pauta. Assim,
Sr. Presidente, gostaria que fosse analisada, inicialmente, a proposta de
adiamento ou de transferência para o 61timo lugar, na ordem do dia, da
Proposta de Emenda a Constituiçao n o 48/97.

E, ainda mais, outro requerimento que estamos apresentando, ou que
iremos apresentar ate o final, que trata do adiarnento da votaçao dessa
proposta de emenda a Constituicão.

A Proposta de Emenda a Constituicão no 48/97 estabelece o seguinte. (-Lé:)
- Lé os arts. 1° a 4° da Proposta de Emenda a Constituiçäo no 48/97,

publicada na edicão de 3/12/97.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero reafirmar a minha posição nesta

tribuna. 0 momento que estarnos vivendo, alias, se estivéssemos em pleno
estagio de prosperidade, se estivéssernos em estado de florescimento de
todas as possibilidades humanas, neste Estado de Minas Gerais, se
estivéssemos em condiçöes plenas de atender a saide da populacão,
aqueles que precisam de escola, de atender a seguranca püblica do Estado,
se o povo tivesse moradias dignas, se tivéssemos condicôes de oferecer aos
trabaihadores de Minas Gerais trabalho digno, salario justo, ainda assim,
Deputados e Deputadas, seria inaceitável a proposta que está sendo hoje
encarninhada nesta Assembléia Legislativa. Considerando que temos urn
Tribunal de Contas do Estado suficientemente grande e apareihado para
atender e analisar as contas de todos os municIpios de Minas Gerais, para
analisar as contas do Estado, das instituicöes, é inaceitável. E inaceitável,
Deputados e Deputadas, que neste mornento de tamanha dificuldade por que
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passam o povo de Minas e o povo brasileiro venha a esta Casa urn projeto
dessa natureza, corn o objetivo muito mais de contemplar determinadas
pessoas, certas personalidades, determinados interesses particulares do que
servir ao povo rnineiro. Não é possivel que a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais preste serviços particulares, atenda a interesses restritos. 0
fundamento desta Assembléia Legislativa - e fomos eleitos para isso, Sr.
Presiderite, para servir ao povo brasileiro, ao povo rnineiro - é conseguir
resolver a equaçäo rnais grave que está colocada para nós, a situaçâo de
sofrirnento, de dificuldade por que passa o povo de Minas Gerais, 0 povo
brasileiro. Fomos chamados aqui e fornos eleitos para servir aos interesses
de Minas Gerais e não para colocar interesses particulares acima do
interesse coletivo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a votação favorável a esse projeto
constituirá, neste momento, urn grande escândalo da Assembléia Legislativa
e uma ofensa ao povo mineiro. Näo podemos sequer aceitar que esse projeto
seja votado em 1 0 turno. Ele ja deveria ter sido engavetado para nunca mais
voltar ao Plenárjo desta Assembléja. Esta Casa pode e faz isso corn diversos
projetos.

Deputados, podemos muito bern discutir corn o Tribunal de Contas, avaliar
eventualmente quais as dificuldades Ia existentes e contemplá-lo corn uma
estrutura adequada para que ele possa plenarnente atender a todos Os
mineiros, a todos os municipios, fazer a investigação, a análise de contas que
eventualmente não faz, mas não é possIvel constituirmos aqui urn novo
Tribunal de Contas, chamado Tribunal de Contas de MunicIpios. E apenas urn
nome a mais, mas e o que vai resultar disso. F uma grande estrutura, näo são
apenas sete Conseiheiros, SO Os Conseiheiros mais os seus servidores, são
os Conselheiros, os seus servidores e a estrutura funcional desse Conseiho
de Contas do Municipio. E isso custa caro, muito caro.

E e inaceitável no momento em que muitas pessoas estão correndo o risco
de ser demitidas em virtude de urna decadência, de uma falência do Estado,
em virtude de uma estrutura cada vez rnais descomprometida corn o interesse
social.

Quero charnar a atençäo dos nobres Deputados no sentido de derrotarrnos
definitivamente esse projeto que está proposto, no sentido de podermos
sinalizar para o povo de Minas Gerais que esta Assembléia Legislativa não
está aqui para servir particulares.

Esta Assembléia Legislativa tern de estar disponivel e estruturada, e temos
de fazer muito mais o que estarnos fazendo, mais que derrotar isso que está
aqui. Temos de buscar soluçôes para os graves problemas que estarnos
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vivendo, para os grandes desafios que são postos diante de nos.
Estarnos vendo, em nIvel de Governo Federal, urn pacote que veio para

massacrar o povo brasileiro, massacrar a classe media e oprimir cada vez
mais os servidores pUblicos, sem dar a solução devida aos problemas e
desafios deste Pals.

Cumpre a nós, Deputados de Minas Gerais, ir rnais fundo, analisar corn
rnaior cuidado e carinho Os compromissoS de Minas Gerais, para que
possarnos buscar opçöes promotoraS da dignidade humana, prornotoras do
desenvolvirnento deste Estado, promotoras da justica social.

Temos de buscar solução, ternos de organizar as leis, sirn, temos de
reformular a ConstituicäO, sim, para o Estado organizar-se melhor, ser mais
bern integrado em suas funçöes.

Estou participando agora, Sr. Presidente, de uma CPI sobre os
medicarnentos falsos, e o que a gente ye é que o Estado está totalmente
desaparelhadO, desestruturadO, para proteger o povo mineiro, para proteger
os interesses sociais, para proteger a vida, a dignidade humana e para
prornover a satde do povo.

As instituiçöes estaduais estão desarticuladas, e cada uma delas não tern
estrutura suficiente para permitir e para garantir urn funcionarnento mais
efetivo e eficaz que venha a proteger os cidadäos. E isso que está
acontecendo em Minas. E diante de uma situação em que as quadrilhas estão
cada vez mais organizadas, diante de urna situação em que os interesses
pessoals estão, cada vez mais, colocados acirna dos interesses coletivos,
acima dos interesses pCiblicos, não podernos nos juntar aos interesses das
quadrilhas, ao interesse particular de alguns aqui.

A nossa função aqui, Srs. Deputados, é prornover 0 Estado de direito, 0
Estado democrático, o Estado de justica, o Estado capaz de ser mais ágil
naquilo para que fol destinado. Não e para fazer isso. A aprovacãO de urn
projeto dessa natureza nada contribui corn o Estado de direito dernocratico,
nada contribui corn o Estado socialmente justo, nada contribui para o
desenvolvimento do povo mineiro, nada contribui para a meihor e maior
eficacia do controle das contas püblicas.

Quero insistir, portanto, Sr. Presidente, insistir muito corn os nobres
Deputados para que esse projeto seja definitivarnente derrotado, para
podermos abrir carninhos e termos tempo para nos dedicar a projetos rnais
importantes, projetos que possarn realmente superar os problemas que estão
al, desafiando e comprometendo a vida de Minas Gerais.

Queria, Sr. Presidente, aproveitar a oportunidade para encaminhar a V.
Exa. urn requerirnento em que solicito seja votada, em primeiro lugar, a
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E, considerando que a Assembléia Legislativa precisa fazer urna anáhse
dessa natureza, precisa prestar contas ao povo mineiro,
se faça o adiamento da votacão da Proposta de Emen solicito a V. Exa. que

da a Constituicão no48/97. Solicito de V. Exa. portanto, através deste requerimeflo que seja
adiada a votaçâo da Proposta de Emenda a Constituiçâo n'48/97.

O Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao ilustre Deputado Adeirno
Carnejro Leão que, neste momento, não é permjtjdo o requerimento para
adiamento de votacão, urna vez que ainda estamos em fase de discussão da
proposta. Os demais requerimentos serão acoihidos e encaminhados a Mesa
para inforrnacoes e pareceres.

Questâo de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, V. Exa. pode observar, de

piano, que não ha "quorum" suficiente para votar uma proposta de emenda a
Constituiçao. Portanto, solicito a V. Exa. que faça recomposição de "quorum"ou encerre, de piano, esta reunjão.

O Sr. Presidente - A Presidêncja informa ao ilustre Deputado que se
encontram no Plenário 30 Deputados havendo, portanto, "quorum" para a
continuaçao da discussão da proposta da emenda a Constituiçao Corn a
paiavra, a Deputada Maria José Hauejsen

A Deputada Maria José Haueisen* Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores que nos escutam nos corredores e nas galerias, pensei que a
Proposta de Emenda a Constituicao n° 48 seria definitivarnente arquivada,
engavetada, diante de tanto anUncio e de tanto "falatório" sobre a crise
financeira, econômica e social que o Brasil está atravessando Quando digo
"falatOrio" não é no sentido pejorativo, não é que eu esteja duvidando desta
crise social, financeira e econOmica Todos nOs estamos sentindo na pele a
ansiedade a preocupacao do povo, o desemprego que cresce a cada dia e 0
anünclo. Tudo isso vai aumentar no prOximo ano. NOs que vivemos no
interior, encontramos pessoas que estão de cabeça quente porque numa
casa, as vezes, sO uma pessoa trabaiha. Diante da situaçáo de desemprego,
sabemos que, realmente é uma tristeza para nosso Pals a recessâo que
estamos vivendo. Encontramos, sobretudo nas cidades mais pobres, familias
que vivem apenas de urn salário ou de uma pensâo, de urna aposentaçjoria
de urn veiho ou uma velha. La estão marido, mulher, flihos, netos, todos
pendurados num salário ou numa pensäo de rnais ou menos R$130,00. Em
cima dessa pobreza, ainda ha ameacas de mais arrocho e de mais
dificuldades Virnos que ha bastante tempo o Pals ja vem cortando despesas,
ja vem fazendo enxugamentos demitindo funcionários e cortando verbas na

319
saUde e na educação, que são setores imprescindiveis na sociedade, que
prestam serviçoS necessários para todas as pessoas que sofrem cortes, cada
vez mais violentos.

Quern ontem teve tempo para escutar o pronunciamento do Ministro Pedro
Malan, ou quern teve acesso a INTERNET e conseguiu pegar as informaçöes
com mais tranquiiidade, para ler corn mais cuidado tudo o que nos espera,
deve ter percebido que teremos pela frente urn ano de dificuldades ou anos
de dificuldades. Os codes são exigidos em todas as instãncias
governarnentais: na União, nos Estados e nos rnuniclpios. Sabemos como os
nossos municIpios estão endividados, pois, em vários lugares, o pagamento
de funcionários anda atrasado.

Essa PEC n° 48 é urn acinte a sociedade brasileira, é urn acinte ao povo
mineiro, porque sabemos que ela não é importante, não é essa proposta que
resoiverá o problerna das contas que estão paradas no Tribunal de Contas.

Essa PEC n° 48, como já disse aqui o nosso companheiro Adelmo Carneiro
Leão, visa apenas a acomodar aigumas pessoas, garantir cargos vitalicios,
garantir tranquiiidade para alguns. Queria que os Srs. Deputados, que não
estão incluidos naquela lista, tivessem o minimo de sensibilidade e
percebessem a gravidade da situação. Corn certeza, os cargos já estão
leiloados, corn certeza os acordos já foram feitos. Mas é muito doloroso para
nós, quando percebemos que a Assembléla Legislativa tern urn cornpromisso
muito rnaior corn a sociedade do Estado de Minas Gerais do que corn 5, 6 ou
7 Conselheiros.

Ninguem precisa pensar que o povo mineiro, que a sociedade mineira que
minimarnente se informa, anda alheia a esse problema. E preciso que nós
percebarnos que essas pessoas, que vão ganhar de presente ou que
esperam ganhar esses cargos de presente de Natal - porque tenho
esperança de que a Assembléia Legislativa fique de pé diante desse
problema -, percebam que e dernais para o povo mineiro agüentar tamanho
acinte.

Srs. Deputados, a Assembléia Legislativa precisa perceber que as pessoas
passam, que os cargos são transitOrios, mas que este parlarnento, que esta
instituição permanece, e é por este parlamento, é por esta instituicão que
ternos de zeiar. Devernos saber separar as coisas, o interesse em proteger 0
meu amigo, o interesse em proteger o meu correligionário não se pode tornar
mais importante do que o comprornisso assurnido corn os nossos eleitores,
assumido corn o povo de Minas Gerais. A Assernbléia Legislativa tern de se
colocar, tern de perrnanecer de pe na defesa dos interesses do povo mineiro.

Essa PEC n° 48 sO de estar tramitando já deve causar probiema de



320
constrangimento para mutas pessoas. Confesso aos senhores que para mim
é constrangedor, é doloroso ter de falar sobre isso aqui, porque acho que
uma PEC dessa natureza jamais poderia chegar a ser discutida aqul neste
Plenário; quando muito, ela deveria ir para o arquivo logo nas primeiras
discuss6es Mas, infel:zrnente, temos de aceitar esse constrangimento de
mostrar para a sociedade minera que, neste parlarnento, ainda ha muitos, ou
alguns, que ainda estâo pensando em trazer vantagens, em trazer beneficjos
de presente de Natal para uns poucos que vão ser brindados ou que esperam
ser brindados corn o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas dos
Municipios.

Já ha muito tempo e por muitas vezes coloquei nesta tribuna a minha
opinião. Entendo que Conselheiro, inclusive, devia se submeter a concurso
pUblico e não devia ser cargo leiloado e distribuido para Deputados e para os
amigos do rei. Esses cargos deviam ser preenchidos por meio de concurso e
ate mesmo por pessoas - cheguei a levantar essa hipótese e essa sugestão -
Clue não tivessem participado, nos Ultimos tempos, da vida pblica. E por que
isso? Urn Conseiheiro que vai examinar contas de Prefeitos, Governadores,
Secretários de Estado, corn certeza, convjveu corn suas bases eleitorais, corn
seus eleitores, e, por muito independentes por muito isentos que queiramos
ser, sempre temos urna inclinag5o para oihar corn mais carinho e
benevoléncia as contas daqueles que são nossos amigos, que foram ou são
nossos eleitores, que são do nosso partido. Isso faz parte da hurnanidade.
Isençâo total nao existe. Neutralidade total não existe. E por isso que Ievantei
a possibilidade de o Tribunal de Contas ser formado - ser reforrnulado -, não
pelos amigos do rei, não por alguns Deputados que estão cansados, que nãO
querem disputar eleição ou nào se reelegeram, mas por pessoas colocadas
ali depois de cumprirem os requisitos para o preenchimento de vagas, em urn
concurso püblico. Al, então, poderIamos ter muito mais tranqüilidade, porque
aquelas pessoas seriam as cornpetentes para examinar e para julgar. Assim,
o Conselhejro devia ser concursado, corno os Auditores e todos os técnicoS
que trabaiham no Tribunal de Contas.

Vejarn bern os senhores. Pretende-se criar urn tribunal paralelo, o Tribunal
de Contas dos MunicIpios, para examinar as contas das Prefeituras. 0 outro,
então, exarninaria as contas dos Governadores e dos Secretários. Entretanto,
esse tribunal que vai ser criado não será apenas para sete Conselheiros. Ele
trará, também, tantos outros Auditores e técnicos, pessoas que vão trabaihar
au, numa estrutura que tern de ser criada. E despesa, despesa e mais
despesa. Quando, ha alguns rneses, discutiu-se nesta Casa o Tribunal de
Contas dos Municipios, nOs fizemos urn levantamento de quantos
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funcionáriOs, corn certeza, viriam no rastro dessas nomeaçöes dos
ConseiheirOs. 0 nrnero chegava a quase 600 funcionários, entre Auditores,
Conseiheiros, técnicos, motoristas, fora a despesa da estrutura e dessa
organizacãO. Agora, quanto mais se fala na necessidade de se cortarem
gastos, vem novarnente ao Plenário desta Casa a Proposta de Emenda a
Constituicão n° 48/97. E doloroso perceber que ela foi guardada por urn
tempo porque viria urn periodo de eleição, porque ao menos alguns eleitores
tern estado mais atentos para a nossa funcão de Deputado. Corn certeza, os
senhores devern ter avaliado os resultados eleitorais. Ate as eleiçOes
passadas, a maior preocupacâo dos eleitores era corn o Presidente e corn o
Governador. 0 nirnero de votos nulos e brancos para Deputado crescia
assustadoramente em relação aos cargos rnajoritários.

Nessa ültima eleição não foi assim. Houve maior interesse, por parte dos
eleitores, em conhecer aqueles que vâo ocupar os cargos legislativos. Houve
major preocupaçáo, inclusive, em conhecer e discutir o papel do legislador e
em saber como e que estamos trabaihando.

Assim sendo, lamentamos que essa proposta, que e uma vergonha para a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tenha sido guardada para
vir novarnente a este Plenário depois que os votos foram depositados nas
urnas, depois que a eleiçâo foi toda apurada. Corn certeza, muitos Srs.
Deputados teriam receio de se rnanifestar diante desse "trem da alegria"
antes das eleiçöes. 0 nome verdadeiro é este: é urn "trem da alegria" para
algumas pessoas.

Gostaria que os Deputados - são muitos os que sabern qual é 0 seu papel e
que respondem corn dignidade pelos seus atos - colocassern em paralelo o
que é mais irnportante para nós: atender a alguns amigos, arranjar emprego
para alguns parentes ou conhecidos, ou trabaihar pela lisura, pela seriedade
e pela ética neste parlarnento.

Quando falo ern ética e lisura, lembro-me das palavras do candidato do PT,
Patrus Ananias, que, infelizrnente, não chegou ao 2° turno. Ele repetiu,
algumas vezes, uma frase que cala fundo a minha mernória: "Ser honesto não
e apenas não roubar, rnas também não deixar que roubern e não deixar que
haja desperdlcio de recursos püblicos".

Apego-me, sobretudo, a essa ültima frase. Se não haverá roubo corn a
aprovaçao dessa proposta, se nao vamos deixar que roubem, é, no entanto,
garantido que haverá desperdlcio dos recursos publicos.

Ha desperdlcio de recursos püblicos porque o que falta ao Tribunal de
Contas para desencathar todas as contas paradas não é Conseiheiro. Não
estäo faltando Conselheiros no Tribunal. Faltarn Auditores. E al fica minha
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ndagaçäo: por que não se abre concurso para preenchimento das vagas

existentes para Auditor?
Faltam também, no Tribunal, muitos técnicos, porque são eles que, de fato,

examinarn página por página, nota fiscal por nota fiscal, de todas as
prestaçoes de contas que passam por all.

Assim sendo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se querernos ser sérios
diante de nossos compromissos, se queremos ser éticos em nossa vida
pariamentar, nossa obrigação é pedir que se abra concurso para Auditor e
para técnico, que, na verdade, estào fazendo falta naquele Tribunal.

o Conselheiro tem como função fazer a apreciação final, a revisão do
trabaiho dos técnicos e dos auditores, em quern confia. 0 Conseiheiro apenas
referenda o trabalbo feito por aqueles que estão junto dele.

Criar, nesta Casa, um novo Tribunal de Contas é vergonhoso, é
constrangedor, é doloroso para todos nOs.

Faço urn apelo aos Deputados, mesmo àqueies que estão nos deixando:
que saiarn desta Casa de cabeça erguida, que saiam desta Casa certos de
que cumpriram uma missão, que passaram por esta Assembléia Legislativa e
deixaram urn sinai da coeréncia, urn sinai de ética, deixaram urn sinai do
compromisso. Faço urn sinai àqueles que vao continuar aqui, para que todos
nós possamos, nestes quatro anos que nos aguardam ainda, olhar olhos nos
olhos dos nossos eleitores, e eles possam cobrar de nOs como foi a nossa
atuação, como foi o nosso trabaiho nesta Casa, e nos, corn certeza, teremos
muito que mostrar, teremos muito que falar. Mas poderemos começar
dizendo: votei contra, faiei contra urn tribunal, urn "trem da alegria" que se
pretendeu criar nesta Casa.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero dirigir-me especiaimente a Deputada Maria José Haueisen. Acho que
isso vai nos propiciar, no mornento em que estamos aqui, a possibilidade de
urna anáiise meihor do que está acontecendo nesta Casa.

Quero começar por parabenizá-la por sua atuação, sabendo, inclusive, que
a rninha interferência não Ihe prejudicara, urna vez que estou inscrito tambérn
e faiarei, se possivel, 60 rninutos, porque, como V.Exa., tambérn creio que, se
nos ievantarrnos unidos na defesa daquiio ern que cremos, coesos, de modo
que falemos e gastemos todo o nosso tempo, ate para que esse processo
demore urn pouco para que possamos refletir meihor, estaremos também
sendo coerentes corn aquilo que falamos, estaremos semeando e também
pregando ao mesmo tempo.

V. Exa. tern serneado desta tribuna, corn rnuita propriedade, verdades,
durante o seu mandato. Durante o tempo em que trabaiharnos juntos pude
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perceber que V. Exa. é urn dom para o Estado de Minas. Evidentemente, as
suas posicoes, ainda que contrárias a da rnaioria em algurnas situaçOes, são
posicôes sernpre sOlidas e fundarnentadas naquilo que V. Exa. crê.

Para que este rnomento seja realmente uma discussào, gostaria de
ponderar, por 5 minutos - depois falarei, durante 60 rninutos -, duas verdades.
Falarernos sobre duas verdades paralelas e irernos cornpará-las a verdade
absoluta, porque sempre ha verdades paralelas. A primeira, a teoria, a tese, a
apologia daqueles que são favoráveis a Proposta de Ernenda a Constituicao
no 48/97. Posso compreendé-los. Evidentemente, as posicöes colocadas são
em grande parte verdadeiras. Mais que verdadeiras, eu diria, verossirneis
mesmo, porque a verdade é tao intrinsecamente ligada a semelhança, que é
fato. E fato, nós testernunhamos que as causas dos nossos rnunicipios se
arrastarn ha dezenas de anos.

Ha pouco, o Deputado Ibrahim Jacob me dizia P01 que ele era favorávei. Ele
me dizia: "Na minha cidade o Prefeito Fulano deveria ser preso, porque
cometeu delitos tremendos na Prefeitura, e o Tribunal de Contas está
julgando o caso ha dez anos. Já desisti da causa. E eu sou urn hornern
piiblico".

Fiquei irnaginando que, evidenternente, ele deve retratar como hornem
pübiico, o sentimento do povo. 0 povo brasileiro não aguenta mais.
Realmente, os nossos tribunals estâo parados. Por incrivel que pareça, não é
somente o Tribunal de Contas, mas tarnbém o Tribunal de Justiça, o Poder
Judiciário, enfirn. 0 nosso povo lamenta. Não é possIvel, ninguérn aguenta
mais. As causas se arrastarn por anos e anos a fib, e, as vezes, as viUvas, os
pobres, os oprimidos são prejudicados, porque falta o direito, falta a justiça, e
O direito é tao necessário quanto a ãgua e quanto a cornida.

Podernos cornpreender urna iniciativa e urna apologia, neste ponto acertada
e discutida, de que é necessãrio criar irnediatarnente esse tribunal, a fim de
que as causas sejam julgadas, porque o Tribunal que está al não está
agüentando o tranco.

Cornpreendo o sentimento do nosso companheiro Ibrahim e daqueles
Cornpanheiros Deputados que foram eleitos. Alguns, corno a senhora disse no
seu pronunciamento, não foram eleitos, mas aspirarn a coroa deste
parlarnento, que parece que para quase todos os Deputados é chegar a
condiçao de ser Juiz do Tribunal de Contas, porque al realmente eles foram
colocados numa posicão de julgar. E esta Casa reaimente ensina, esta Casa
é urna universidade, e a senhora sabe disso. Durante quatro anos estive aqui,
e V. Exa. quantos esteve?

A Deputada Maria José Haueisen - Dez.
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324o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Posso afirmar que, em dez
anos, runguém, de qualquer repartição ou universidade, é mais experjente
que a senhora, para ser uma Juiza do Tribunal, porque a senhora julgou
processos aqui o tempo todo.

A Deputada Maria José Haueisen - Bondade sua.
o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Aqui é uma faculdade,

dUvida, natural de urn Poder, onde aprendemos, onde somos formados numa
profissão, numa vocaçao de examinar projetos, examinar contas, examinar
orcamento, denunciar corrupção. Entâo, evidenternente V. Exa., como todos
que aqul estão, está apta para assumir urn cargo desse. Eu não. Eu me
excluo disso porque teriho quatro anos apenas, e parece que encerrou.

Posso compreender os rneus companheiros nurn momento em que alguns
também perderarn a eleição, e esse é urn sentirnento horrivel. Eu não acho
tao horrivel porque estarnos livres. Estamos nas mãos de Deus. Eu perdi,
encaixo-me do lado de cá e acho que estou livre. Cumprimos cabalmente urn
rninistério, deixamos urn rastro, e, corno a senhora bern disse, os quatro anos
passarão corn ou sem mandato, como dez, da mesrna forma.

Posso compreendé-la porque V. Exa. diz a verdade. E eu diria mais: 0
problema näo está no nUrnero de JuIzes. 0 problema está no método
utilizado de técnicos que avançam, que jogarn para os Juizes, como nos
paises de Primetro Mundo. F conhecernos muito os tribunals nos Estados
Unidos. Falo de Ia, mas não sou reacionário, pelo contrário. E porque já estive
Ia e ja tive condicoes de exarninar. As causas são apresentadas mais
rapidarnente aqul são processos grandes. Não ha quern leia, não ha quern
interprete. E uma confusão. Mesmo que se faca isso, é um acümuio.

Posso compreender V. Exa. quando diz que também não é a hora, porque
se enxuga de todos os lados. Corn esse pacote, o Governo está tentando
diminuir despesas, mas al pergunto a V. Exa.: será que esse Presidente esta
certo em cortar as despesas que está cortando? Vou dizer a V. Exa. uma
coisa, e guarde isso: não se pode gastar rnais do que se ganha, diz 0
Presidente da RepUbilca. Mas o Brash, se quiser ser bern administrado, vai
precisar de duas ou trés vezes rnais o quadro de funcionários püblicos que
tern, porque o Pals é muito grande. 0 que não ternos e exatamente diligêncla
nos trabaihos, a ponto de Vieira já amaldiçoar o Brasil antigarnente. Ele
comparava os tribunals a uma necessidade tao grande do povo de ter paz
que ele diza: o Brasil é arnaidicoado corn os tribunals. A BIbiha nos mostra
que os tribunals ficavarn a porta das cidades para que, quando o cldadao
chegasse, ele coiocasse a sua causa e, ao sair, já tivesse o juizo deJa. Havia
Conseiheiros e Juizes. No Brasil é diferente. As cidades é que flcam as portaS
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dos tribunals. La os tribunais ficavarn a porta das cidades. E ele chega a dizer
o seguinte: "Deus, de diversas maneiras, fere os pobres e infiéis; o Egito, corn
gafanhotos, e o Brash, corn bacharéis."

Na verdade, quero dizer que os bacharéis, os advogados e os Srs. Juizes e
magistrados cornpoem urna classe, urna categoria irnportantlssima,
lindIssirna, necessária, e, diria mais, urna das vocacães rnais lindas da
liberdade. Mas o fato é que talvez não seja a crhacao desse tribunal o que V.
Exa. defende. Posso cornpreender V. Exa. tarnbém quando nos mostra e nos
fala que, no rnlnimo, no rnornento, votar esse projeto seria urn casuismo.
Poderiarnos ser entendidos assim, como casuIstas. V. Exa. falou sobre a
instituiçao, sobre o born nome do parlamento. Tenho a convicção absoluta de
que os defensores e apologetas desse projeto tern, rnuitos, born norne. São
retos, são Integros.

Entretanto, Exceiência, como esse assunto é muito importante, corno esse
é o assunto do momento para esta Casa, eu já me coloco: sou contrário,
porque já cornparei as verdades e descobri que aqueia que mais se aproxima
da verdade absoluta, que e Deus, e a verdade do que 0 POVO espera. Veja,
Exceiência, que o nosso Governador Itamar Franco deu urn minirno recado
da beieza do seu caráter, da dignidade de seu caráter, crendo que esta Casa
val aprovar todos os projetos que dele vierern porque serão projetos de
acordo corn a vontade do povo. F esta Casa e uma Casa do povo. Ela
negocia, mas negocha pelo povo e para 0 povo.

Coma esse assunto e muito irnportante, acho que deverlamos discuti-lo
corn mais argumentação, corn mais tempo, ouvindo mais teses. As antiteses
são muito bonitas. Quem sabe eu não fico convencido, nao e? Não me
envergonho de rnudar porque não me envergonho de pensar. Gostarha de
voltar para V. Exa. a paiavra. Se V. Exa. permitir, depois, pediria urn aparte
novarnente, para pedir o encerramento da reunião, de piano. Mas passo a
paiavra a V. Exa.

A Deputada Maria José Haueisen - Primeiramente, agradeco ao Deputado
Raul Lima Neto, por suas palavras eiogiosas. Mas quero dizer ao Deputado
que não e o tempo nesta Casa que nos faz mais sábios ou mais entendhdos
do assunto ou dos problernas que ternos que enfrentar aqui. Corn certeza, a
experiência e importante. Mas V. Exa., que é urn leitor asslduo da Bibiha, que
Conhece bern sobretudo o Novo Testarnento, está se iernbrando de que Jesus
disse que deu sabedoria aos pequenos, que deu sabedoria aos hurniides. E
muitas pessoas que chegam a esta Casa, mesrno que fiquem so em urn
mandato, são sábhas, sabem a que e importante. Entretanto, outros podern
ate se aposentar aqul, podem ficar 30 anos ou rnais e, as vezes, não ievam a
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bagagem e a experiência de urn que passou aqui apenas 4 anos. Essa
sabedona o senhor tern. Fico feiiz vendo-o aqui entre nOs e lamento a sua
sa Ida.

Quanto ao que disse o Deputado Ibrahim Jacob, que vai votar o projeto
porque Ia as contas estão paralisadas, acho que precisamos conversar corn
ele. 0 que está atravancando o exame de contas não é a faita de
Conselheiros. 0 que falta, ainda, nesse Tribunal de Contas que está al são
Auditores e técnicos. Então, ele precisa perceber isso. Considero o Deputado
Ibrahim Jacob uma das figuras dignas e respeitáveis desta Casa. Corn
certeza ele vai entender isso.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Apenas urn aparte, Deputada,
porque posso ter deixado ma impress5o. Tenho pelo Deputado Ibrahim Jacob
a mais alta estima.

A Deputada Maria José Haueisen* - Acho que isso nâo deixou düvida,
Deputado. 0 seu pronuncjamento nâo deixou dvida para nOs.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Muito obrigado. Inclusive, no
PDT, foi o ünico companheiro que ficou do rneu lado quando eu era alijado
por urn partido.

A Deputada Maria José Haueisen* - Tenho a certeza de que isso não foi
dUvida para nenhum de nós. Nôs conhecemos e convivemos corn o Deputado
Ibrahim Jacob e sabemos da sua retidão, mas pode ter faitado para ele essa
explicaçao.

Tenho aqui dados ievantados por nossa assessoria, que são importantes e
mostram o custo que esse Tribunal de Contas dos Municipios poderé trazer
para o Estado.

Acho Importante que cada Deputado escute, faça urna avaliação, e que
esses dados sejam divulgados. Concordo corn V. Exa. Lamento que 0
Pienário esteja vazio.

Questöes de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - Peço ao Presidente que encerre, de

piano, esta reunião, para que possamos continuar essa discussão,
reservando o tempo que me resta para aprofundarmos no assunto.

O Deputado Sebastiao Helvécio - Sra. Presidente, soiicito a V.Exa. a
recomposicao do "quorum".

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - E regimental. A Presidência vai
deterrninar que seja feita a charnada para recomposiçao de "quorum". Corn a
palavra o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretárjo (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a charnada.)
A Sra. Presidente - Responderam a charnada 33 Deputados. Ha, portanto,
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"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Corn a palavra, a
Deputada Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen* - Sra. Presidente, Srs. Deputados,
continuamos a argumentar sobre a necessidade de que esse projeto seja ate
arquivado.

Ternos dados que mostram a absurdo e as despesas que traria esse novo
Conseiho se ele fosse criado. Quero acreditar no bom-senso da maioria dos
Deputados desta Casa.

Gostaria de ler para as senhores alguns dados que nos foram passados
peio sindicato que acompanha o Tribunal de Contas. Vejam os senhores:
serão, ou seriam, sete Conselheiros. Falo que seriarn sete Conselheiros. A
exigência para que essas pessoas cheguem ao Tribunal de Contas: que elas
tenharn entre 35 e 65 anos de idade.

Idoneidade, claro que e urn dado indispensavel. NotOrios conhecimentos,
aqui ja fica para mim urna dUvida. Como é que vamos medir os notôrios
conhecimentos das pessoas? Como e que vamos avaliar esse notOrio saber?
Mais ainda: que ele tenha dez anos em atividade, que exige Os tais notôrios
conhecimentos. Como e que vamos saber? Indagando dos amigos, dos
parentes? Essa é uma caracterIstica que vai depender da subjetividade, do
interesse pessoal de cada urn. Desses sete Conseiheiros, dais serão
escoihidos pelo Governador e cinco, pela Assembléia Legislativa. Aqui vamos
ver que, além de a pessoa precisar ser amiga do rei, é bern deterrninado o
corporativismo. Corn certeza, no Ieilão que ja foi feito pelo cargo, a maioria,
senão a totalidade, deve ser de parlamentares. Entâo é a sistema
corporativista. Al foge aquela caracteristica do notório saber. Ainda,
vencimentos e vantagens do Conselheiro do Tribunal de Contas: R$6.000,00,
equiparados aos vencimentos dos Desembargadores. E eles se aposentam
corn cinco anos de exercicio na função. Queria dizer que é outro problema
Sério. Aqui a idade deve ser entre 35 e 65. Quem entrar aos 60 anos, corn
mais cinco sai aposentado. Al vamos dizer que já esta na época de se
aposentar mesmo. Mas quem entrar corn 35 anos, e ficar mais cinco no
Tribunal de Contas, apasenta-se. 0 cargo é vitalIcio. E al entra a fala do Sr.
Presidente da Repübiica, corn a qual não concordo. E urn vagabundo a mais
nesse Estado de Minas Gerais. Não concordo corn a frase porque urna
pessoa que corneçou a trabalhar rnuito cedo, e aqui quero lembrar as
trabalhadores rurais, que nern sabem corn que idade corneçararn a trabalhar,
aos 50 anos está tao desgastada, tao arrasado, tao cansado, que deveria ter
uma aposentadoria digna e nâo apenas urn salário mInimo. E o que vemos
nessa situaçao de aposentadoria. 0 Conselheiro pode se aposentar aos 40
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anos. Urn trabalhador rural, quando alcança a idade exigida pela lei
atualmente, são tantos os papéls, tantos os carimbinhos, tantas as
exigências, que ele nao consegue chegar Ia. Não está longe o dia em que o
trabaihador rural, ao apresentar todos os papéis que a lei exige, vai ouvir
aquele que os está examinando dizer-Ihe: "Agora temos uma nova lei. Vocé
terá de trazer aqui a sua bisavó, para falar que vocé precisa e pode se
aposentar."

0 Deputado Ermano Batista (Em aparte)* Tenho a impressão que V. Exa.
cometeu urn equivoco ao dizer que, de acordo corn a FEC, o Conseiheiro fica
autorizado a se aposentar aos 40 anos. Claro que V. Exa. se equivocou,
porque longe deste Deputado, que Ihe respeita sobremanejra, pensar que
esse argumento foi intencional, corn o intuito de passar para a imprensa essa
nterpretaçao. Veja a senhora que a questão dos cinco anos não é favor, é
pena. No sistema atual, alguém faz urn concurso pUblico, sal e traz consigo 0
tempo de contribuição, e se aposenta, ate corn urn ano apenas de trabaiho,
ao provar que tern 35 anos de contribuição. Essa exigência não é favor, é
pena. Obriga o cidadão que ocupa este cargo a trabaihar, no mInimo, cinco
anos. Mas ele não se aposenta corn cinco anos de contribuição não, ele terá
de provar trazendo de sua atividade, seja no serviço püblico ou na iniciativa
privada, mais 30 anos de trabaiho corn contribuiçao, para fazer jus a
aposentadoria. Se ele vier de 16 corn 34 anos de contribuição, ele vai ter de
completar 39 anos, porque ele terá que exercer a atividade no mInimo cinco
anos, para postular sua aposentadoria. Essa é a verdade. V. Exa. elaborou
urn equlvoco, porque jamais pode-se pensar que foi urn procedimento
intencional.

A Deputada Maria José Haueisen* - Gostaria de dizer ao Deputado Ermano
Batista que não tivemos a intenção nern nos passou pela cabeça que isso foi
colocado de maneira casuistica. Entendemos o que é deterrninado pela lei, se
ele entrar corn 35 anos de contribuiçao, corn mais 5 anos e corn 40 anos ele
pode aposentar-se. E isso que querernos dizer e foi isso, nada mais que isso
que dissemos. Sei que ele teria de trazer o tempo de serviço. 0 que está bern
claro para mim e que, pelo tempo de serviço e mais cinco anos, ele pode
estar aposentado. Al e que me lembrel da frase do Presidente, quando ele
disse que se o trabalhador traz o tempo de serviço e tern 40, 42, 43 anos, ele
pode se aposentar, rnas, para o Presidente da RepUblica, ele é vagabundo.
Foi isso que entendi do projeto. Não pensei que houve ma intenção nessa
questao.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputada, tenho absoluta
convicçao de que ha no coracão de cada Deputado, mesrno aqueles que são

329
favoráveis a esse projeto, tenho consciéncia absoluta de que muitos
Deputados são favoráveis por convicçao, porque acham que realmente
precisa-se de mais técnicos e rnais JuIzes. Gostaria de ouvi-los, corno V. Exa.
tern 9 minutos e 27 segundos ainda, é muito importante esse debate, porque
é urn debate sobre urn assunto que vai levar esta Casa a juizo da sociedade.
Pediria que V. Exa. segurasse o seu tempo para que fizéssemos uma
recomposicão de "quorum" porque, realrnente, o nümero de Deputados aqui
presentes não é suficiente.

A Deputada Maria José Haueisen - Tudo bern, Sr. Deputado, eu so gostaria
de acabar de analisar os pontos principals e depois pediremos recomposição
de "quorum", mas esse assunto tern que ser debatido, esgotado, discutido,
para que aqueles desta Casa que ainda tenham divida da nocividade desse
projeto, mas que são éticos, mas que estão dispostos a entender, possam
entender. A sociedade mineira também deve estar muito bern esclarecida
sobre isso. For isso, you tentar terminar esse ponto aqui, pedindo o
encerramento. Se não houver entendimento nesse ponto, vamos continuar
discutindo.

Vejam agora outro ponto: " 0 Cons&ho utilizará as dependências fisicas do
Tribunal de Contas, por dez anos". Então, esse Conseiho do Tribunal de
Contas dos Municlpios, que se pretende criar, não esta preparado para
corneçar a atuar. Vai haver, corn certeza, uma sala para cada Conselheiro,
mas aqueles que estão Ia dentro vão ser os mesmos. Então o que vai
acontecer? Não 5O Os Conseiheiros que viram páginas e páginas, foihas e
folhas das prestacOes de contas dos Prefeitos, são esses funcionários, que
serão os mesmos. 0 Conselheiro apenas referenda, passa a vista naquilo
que já foi examinado, detalhado, visto corn olhos de lince. Então, o serviço vai
ficar embananado e atrasado do mesmo jeito porque, pelo menos por algurn
tempo, os Conselheiros vão utilizar os rnesmos funcionários que Ia estão. 0
Conselho vai utilizar os funcionários da chamada Diretoria Financeira e
Orçamentária dos Municipios, do Tribunal de Contas, ate que sejam criados e
providos, por concurso, os cargos necessários.

Eu pergunto então: por que não se abre concurso para criar esses cargos
necessarios? E al que o serviço esta emperrado, estão fattando esses
funcionários. Em cinco anos, os servidores do Tribunal de Contas fazem
opção irretratavel pelo órgão a que desejarn pertencer; se continuarn no
Tribunal que existe ou se vão para o Tribunal que se pretende criar.

Então, Srs. Deputados, está bern claro que não é a criação de sete cargos
de Conselheiros que vai agilizar, que vai meihorar ou que vai favorecer essa
prestação de contas, ou essa apuração. Sei que realmente 6 sério o
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problema. Ha Prefeito que desvja verba do seu municIpio, que nâo presta as
devidas contas; sai da Prefeitur-a, fica quatro anos de moiho, cuidando
novamente de suas bases eleitorais; volta, é reeleito, e as contas antigas não
foram examinadas. Isso não pode continuar.

Entendemos que a prestação de contas de cada ano tern de entrar e ser
examinada imediatamente. Não podemos esperar que urn Prefeito saia, fique
quatro anos, volte e que aquelas contas antigas, nas quais ha faihas, e ha
falcatruas, não sejam examinadas. Entäo, temos clareza disso. Acredito que
os Srs. Deputados também tenham clareza disso.

Questöes de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - Sra. Presidente, o Deputado Raul Lima

Neto Iembrou bern e quero pedir, então, que seja encerrada de piano esta
reunião, para que possamos continuar ou para que aqueles que se
inscreveram depois de mim possarn continuar também discutindo e clareando
para todos essa situação.

o Deputado Ermano Batista - Recomposição de "quorum", Sra. Presidente.
A Sra. Presidente - E regimental. Esta Presidência vai determinar que seja

feita a chamada para a recomposiçao do "quorum". Corn a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado ivo José) - (- Faz a chamada.)
A Sra. Presidente - Responderam a chamada 30 Deputados. Ha "quorum"

para a continuação dos nossos trabalhos. Corn a palavra, o Deputado João
Leite.

o Deputado João Leite* - Sra. Presidenta desta sessão, Deputada Maria
Olivia, Srs. Deputados, Deputada Maria José Haueisen, gostaria de tratar da
questão da Proposta de Emenda a Constituiçao n o 48/97, do Deputado
Ermano Batista, que dá nova redação ao art. 180 da Constituiçao do Estado,
nova sistemática para apreciação das contas municipais.

Ela recebeu parecer da Comissâo Especial pela aprovação, corn as
Ernendas n°s 1 e 2, que a prOpria Corn issão apresentou.

Srs. Deputados, a proposta apresentada pelo nobre Deputado Ermano
Batista talvez pudesse ter recebido atenção, por parte desta Casa, quando foi
apresentada em 1997, apesar de sabermos que o próprio Deputado Ermano
Batista havia apresentado também em 1997, precisamente no dia 27 de
fevereiro, a Proposta de Emenda a Constituiçao no 31/97, para a criaçäo de
cargos de Conseiheiro Adjunto do Tribunal de Contas.

E bom que o nobre Deputado esteja presente, para corrigir alguma falha
que, porventura, possamos cometer, ja que estamos levantando o histOrico da
pretensão do Deputado Ermano Batista.
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Sua proposta procurava fugir ate de uma decisão do Superior Tribunal

Federal, que, no dia 5/3/97, declarou que os cargos de Auditor são de
recrutamento limitado, ou seja, providos apenas mediante concurso ptibiico.
O STF entendeu inconstitucional a criação de cargo de Conselheiro Adjunto
corn atribuicães de Auditor. Tais decisöes, de alguma forma, abortaram a
Proposta de Emenda a Constituição no 31/97.

Neste ano ainda, antes das eleiçoes, a própria Proposta de Emenda a
Constituicäo n° 48 trarnitou na Assembléia, mas foi retirada de pauta. Agora,
volta ela, de novo, a apreciacão do Plenário da Assembléia, em 1 0 turno.

Entendo a preocupacão do Deputado Ermano Batista corn algo que é
fundamental na democracia, a apreciacão das contas do administrador e a
urgência do julgamento dessas contas. A preocupacão corn a maneira como
foram investidos os recursos piblicos, eu ate posso entender e vejo, na
proposta, que a fiscalizacão contábil, financeira, orçamentaria, operacional e
patrimonial do municIpio e das entidades da administração indireta sera
exercida pela Cãmara Municipal, que julgara as contas do Prefeito, apOs a
apreciacão do Conselho Estadual de Contas dos Municipios.

- Lè os arts. 10 ao 60 da Proposta de Emenda a Constituição no 48/97,
publicada na edição de 3/12/97.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Gostaria, Deputado João Leite,
de aparteá-lo após a leitura de todo o projeto. E interessante como a gente
aprende lendo, aprende ouvindo, aprende refletindo. Acho importante a leitura
desse projeto para que possamos debat&-Io posteriormente e ouvir as teses
de cada urn dos companheiros.

Questöes de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Mas vejo que não ha "quorum" para continuar

ouvindo e peco a Sra. Presidente que faca a verificação de "quorum" e
encerre esta reunião por falta de "quorum".

o Deputado Agostinho Patrüs - Eu gostaria de fazer urn apebo a V. Exa. J
que acabamos de fazer uma recomposição de "quorum" e estão presentes 30
Deputados, que pudéssemos continuar ouvindo o Deputado João Leite.
Vamos perder tempo corn a recomposicão, e, ja que ele tern o tempo, que
possamos ouvir a explanacão dele no prosseguimento da discussão deste
projeto.

o Deputado Raul Lima Neto - Sra. Presidente, nós somos Deputados que
cumprirnos o princIpio que rege esta Casa. De sorte que este Deputado,
sabendo da importãncia desse projeto e de que havernos de responder a
Deus por cada atitude que tivermos aqul, e não querendo tomar uma decisào
errada, solicita que V. Exa. ou encerre, de piano, a reunião ou faca a
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recomposlçao de "quorum". 	
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A Sra. Presidente - A Presidêncja vai determinar que seja feita a chamada
para a recomposiçao do "quorum". Corn a palavra, a Sr. Secretário, para
proceder a charnada dos Deputados.

o Sr. Secretárjo - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Responderam a

chamada 32 Deputados. Portanto, ha "quorum" para a continuação dos
trabalhos. Continua corn a palavra a Deputado Joâo Leite.

o Deputado Joo Leite - Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Francisco
Ramalho. Continuarei fazendo a leitura da proposta de emenda a
Constitu içao.

- Continua a leitura da Proposta de Emenda a Constituiçaa n° 48/97, ate a
art. 10, publicada na edição de 3/12/97.

F al temos a etapa da tramitaçao dessa praposta na Comissão Especial da
Assembiéia Legislativa, corn a parecer que anteriormente já mencionamas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, por mais que queiramos entender a
preocupaçao do nobre Deputado Ermana Batista, parece-nos que a proposta
e inoportuna, par causa do momenta aflitiva em que vive a Estado de Minas
Gerais, a momenta aflitivo em que vive a nassa Pals. A nassa preacupaçäo, a
preocupaçaa de tada a Pals está calocada numa ordem mundial preacupante
e temerosa. Carninhando pelas ruas, a que vemas no semblante das pessoas
é uma expectativa enorme em relação a esse mamento delicado que estamos
vivendo. Naa poderia, Sr. Presidente, a Assembléia faltar ao pavo de Minas
Gerais nesse mamento de expectativa, quando vemos que a custo da
máquina, em niveis Estadual e Federal, é muita alto para as empresárjas e
para todas nOs.

A Assembléja Legislativa de Minas Gerais, que tern demanstrado
preacupacao par meia dos projetas que têm tramitado nesta Casa,
apresentados pelas Deputados e Deputadas, tern trazida uma enarme
contribuiçao para a Estado de Minas Gerais. Diante dissa, estou canvencido
de que a Deputada Ermano Batista tern de retirar essa prapasta parque ela
val na contramão do momenta e da prapasta da Assembléia Legislativa, dos
Deputados desta Assembléia, que tern dada mostras de comprarnisso malor
corn a populaçâo do nasso Estado, que representamas aqui nesta Casa -
papulaçäa que, em sua maioria esmagadara, é carente e que já tern
contribu Ida muito cam a Estada de Minas Gerais.

0 Deputada Miguel Martini (Em aparte) - Deputada Joáo Leite, agradeça a
aparte. Gastaria de apraveitar este mamento, que é a de discussãa, para
discutir cam V. Exa. e corn as demais pares desta Casa alguns pantos sabre

as quais, acredito, estejamas todos de acordo, e outras questöes que
precisariam safrer urn avanço em sua discussào.

Alguns pontos sobre as quais estamas de acordo: a mamento nacional, a
momenta que o Estado e as municipios vivem, é urn momenta de debilidade
economica-financeira; a momenta é de reducâo de gastos e, ao mesmo
tempo, de busca de uma major eficiência no emprego dos recursas pUblicos;
a momenta é de transparência e de fiscalizaçáo. Se tinha dez, passo a ter
oito, mas tenha as mesmas necessidades e ate maiores. Preciso transformar
esses alto, suprindo as necessidades coma se fossem as dez.

A alternativa que tenha é criatividade na administracão, rigor na
fiscalizacão, transparência para que a sociedade conheca as nmeros e
passa entender todas as dificuldades par que estamos passando.

Então, eu, Deputada Martini, não vatarei nessa proposta se ela significar
diminuição de urn centavo que seja dos coftes pUblicos. Mas al eu levanto a
discussäo. Se a papel da Assembléia Legislativa é legislar e fiscalizar, se a
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é o Orgão respansável pela
fiscalizacãa, e nós estamos entendendo que ha uma defasagem entre a que
quis a legisladar federal e a realidade que se apresenta, que é a Tribunal de
Cantas de Brasilia, que tern uma estrutura parecida e a mesmo nUmero de
Canselheiros do Estada de Minas Gerais, corn urn arçamento de
R$13.000.000,00, e mais urn orçamento de 853 rnunicipios.

Sabemas o quanta some pelas ralos da corrupçãa nos municlpios do
Estada. A interrogaçãa e a debate que gastaria de fazer é: será possivel
aprimararmas a estrutura fiscalizadora de controle externo sem acrescentar
urn centavo de custo a mais do contribuinte? Eu pensa que é possivel.
Perfeitarnente passlvel. Primeira, uma parte de toda a estrutura dos
municipias, tada que está no Tribunal de Contas do Estada, pode
perfeitamente atender a essa dernanda. Coma Presidente da Carnissào de
Fiscalizaçãa Financeira e Orçamentária par trés anas, percebemos que a
major dificuldade que havia era a falta de uma estrutura capaz de exercer
verdadeiramente uma fiscalização nos recursos püblicas par par'te do Estada.
Se eu precisar de fiscalizar urn Orgão - e nOs precisarnas disso no IPSEMG,
par exempla -, levarnos aproximadamente de trés a alto meses para ter urn
parecer. Ora, se a palavra de ordem na sociedade, num momenta de crise, é
a criatividade, a eficiéncia e a eficácia. A eficiéncia, necessariamente, vai
passar par controlar cada centavo que entra nos cofres dos municlpias e do
Estado para impedir que ele seja desviado. F sabernas que ha quase uma
cultura em que as facilidades ou a certeza da impunidade alimentarn a
corrupcãa. Essa discussào é cabivel dentro dos cálculas que fiz sern
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aprofundar. Talvez pudéssemos, perfeitamente, corn urn pouco do recurso
que existe na Assembléia Legislativa, corn urn pouco do que já existe no
Tribunal de Contas do Estado, custear essa nova estrutura, que dana, corn
certeza, urna maior transparência, urn major controle por parte do Estado de
Minas Gerais, par parte do nova Tribunal, sabre as municlpios. Isso
aumentaria consideravelmente a possibilidade de urn controle major nos
recur-sos do Estado de Minas Gerais.

Entäo, a rninha d:scussâo é essa. Não votarei em nenhum projeto que
acrescente despesa para as cofres pOblicos, mas acho perfeitamente
passivel, corn muita criatividade e cam urn pouco de sacrifIcio de todas,
inclusive desta Casa, corn as mesmos recursos que temos hoje, criarrnos
uma estrutura mais eficaz para exercer esse controle. Se eu no for
convencida disso, não vatarei a favor. E esta Casa também não votará.
Tenho certeza de que esta Casa também nâo vatará parque nâo queremos
acrescentar despesas, porque senâo estarlamos na contramão da história. 0
momenta é de crise, e responsabjljzo a atual Presider,te par eTa, mas a fato é
que ela existe. Precisamas aprafundar esta discussâa, e ate mesmo de
suspender a tramitaçâo desse projeta para fazer uma discussâo nesse
sentido. Al, sim, o Estada ganharia na eficiência fiscalizadora, sem
acrescentar despesa para este Estado.

o Deputado Joãa Leite* - Agradeço a aparte do Deputada Miguel Martini,
que vern contribuir corn a que estamas fazendo, que é a prOprio apela para a
retirada dessa praposta de ernenda. Consideramos que a propasta é válida,
mas consider-amos também que ela é inaportuna. 0 Estado agora não
consegue, existe a comprametimento da arrecadaçãa, da receita, corn a foiha
de pagarnentos, corn vár-ios gastas, corn custeios. Nãa se cansegue cumprir
as compramissos. 0 art. 162 dessa proposta estabelece que as recursos
carrespondentes das dotaçoes orcarnentárias campreendidos as créditos
suplementar-es especiais destinados aos Paderes Legislativo e Judiciário, ao
Ministério PCthlico, ao Tribunal de Contas e agora ao Conselha Estadual de
Contas dos Municipios, ser-lhes-ão entregues em duodécimas, ate o dia 20
de cada més, na forma da lei camplementar- a que se refere aa art. 159, sob
pena de crime de responsabilidade. Urn Estado quase que inviável que
aumenta a contribuição sobre as cheques em 90% em cirna dessa populaçãa
ja safrida, não podemos irnpor a esse cantribuinte mais urn custo, issa näo é
passivel. Ressalvado tudo que foi dito pelo Deputado Miguel Martini corn
r-elação a eficiência e a fiscalizaçao, concordamos, mas continua
cansider-ando o momenta inoportuno. E urn custo altissimo.

o Deputado Miguel Martini (Em aparte) - E urn custo alto, mas que não
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acrescenta beneflcio algum. Vamos utilizar esse apareiho que ternos, sem
acrescentar despesas. Essa é a propasta.

o Deputado Jaão Leite* - Se estão sendo criados cargos, coma não gera
despesas? E clara que vai representar mais despesas para este Estado já
combalida.

o Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Da far-ma corno está pode haver
despesas. 0 que estou prapondo é uma discussão para eliminar esses
gastos, ou seja, que as recur-sos existentes venham cobrir essas despesas. E
perfeitamente possIvel. Se eu achar que fiscalizacão é dispêndio de recursas,
you perceber que a Estado de Minas Gerais - alias a grande cobrança que se
fez em todas as campanhas politicas, é que a máquina estatal tern de
fiscalizar corn eficiência para arrecadar rnais. Se ha urna fiscalização eficiente
inibe-se a perda de recur-sos par cor-rupção. Então ha urn ganho major. Se
houver aurnento de despesas, também sou contra. E possIvel fazer sem
acrescentar gastos.

o Deputada Joäo Leite* - Eu entendi, rnas estamos discutindo corn base no
que está colacado. E uma prapasta futura do Deputado Miguel Martini que
vem carrabarar nassa idéia de fazer urn apelo de retirada dessa proposta ao
Deputado Er-mano Batista. Vau conceder aparte do Deputada Raul Lima Neto,
mas gostaria de dizer que nosso Pals infelizmente terá de fazer cartes neste
momenta, em areas que consider-amos fundamentais. Urn Pals que nãa cuida
de suas criancas é urn Pals sem futuro. 0 que foi proposta pela equipe
econôrnica do Governo são cartes na area social, em investimentas na
salvacãa de cr-iancas, cortes na saUde. Como padernas, neste momenta, no
parlamento de Minas Gerais, trazer mais despesas par-a a nossa papulação,
jé que a nosso Pals está tendo de cortar gastos numa area que, para nós, é a
fundamental, que é par-a salvar as nossas crianças?

Deputado Raul Lima Neta, que acompanha a meu pronunciamento corn
muita atenção, outro dia tive oportunidade de estar na antiga FEBEM, no
Horto. Temos ali 150 crianças de 0 a 2 anos de idade, e a Estado é
responsável par essas cr-ianças. Ternos alguns servidores, combativos
servidor-es pUblicos, cuidando de 150 cr-ianças de 0 a 2 anos, que tern de ser- -
amamentadas. Urn desses criativas servidor-es cr-iou urn ber-ca flexIvel par-a
que a crianca sinta a embalo. Esse servidor passa e faz corn que aquele
ber-ço balance para que a criança sinta de alguma maneira o carinho. Sãa 150
criancas de 0 a 2 anos senda amamentadas, sendo cuidadas. E ternos mais
250 cr-ianças de ate 7 anos de idade. E aquele lugar cheia de crianças. Pois a
praposta e de cortar- recur-sos para essa area. E de car-tar- na carne.

C) Estado de Minas Gerais, que apresenta urn alto indice de trabaiho infantil,



E
0

E0

336crlanças trabaihando em carvoarjas crianças trabaihando nas ruas de Belo
Horizonte para tentar ajudar Os pais, ajudar a garantir o sustento em casa. Os
codes sero nessa area. Como podemos pensar em gerar mais despesa paraeste Estado, Deputado Raul Lima Neto?

E impossivel que a Assembléja Legislativa, neste momento aceite a
proposta do nobre Deputado Ermano Batista. 0 Deputado Miguel Martini faz
uma negativa corn a cabeça. Vamos pensar numa nova proposta, porque a
expectativa que tenho e de que essa proposta seja retirada pelo Deputado
Ermano Batista.

Os codes de gastos deverão atingir a area social. De cerca dos
R$190.00000000000 em gastos originalmente previstos, apenasR$40.00000003000 podem ser alteracjos pelo Governo. ER$20.00000000000 sâo para despesas corn saüde, educaçao, reforrna
agrárja e assisténcia social. "Corn as rnedidas na area federal e mais os
controles a serem impostos a Estados e municipios, o setor püblico deverá
gastar, em 1999, R$23.66700000000 abaixo de suas receitas, näo levandoem conta Os gastos corn juros". 0 custo é muito alto e vai refletir nessas
famulias que vemos cada dia despedacadas Por que temos 150 crianças sob
a custódia do Estado no Horto, em Belo Horizonte? Onde estão a mae e 0 paldessa criança que está Ia no Horto dependendo do Estado? Como é que
varnos impor a este Estado mais esse custo?

E hora, Sr. Deputado Raul Lima Neto, lembrando que V. Exa. gosta sempre
de lembrar desta tribuna que estamos vivendo o tempo das vacas magras, é
hora de repartu-mos Vieram as vacas gordas; por algurn tempo elas
passearam por Minas Gerais. Agora é o tempo de vacas magras e é o tempo
de repartir o que temos em celejros, repartir corn aquelas famIlias que estâo
por aI despedacadas e nâo têm condiçOes nem de garantir a sobrevivéncia a
vida para os seus fllhos.

Ha quantas crlancas abandonadas neste Estado? 0 nosso tempo de
peregrinacao buscando votos nos dá oportunidade de ver a caréncia do
nosso Estado, as dificuldades que o nosso Estado vive. Corno impormos ao
nosso Estado mais esse gasto?

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Pelo contrário, Deputado Joâo
Leite, acho que V. Exa., quando discursa, fala com o coração, cornsimplicidade , fala convencendo

A paiavra persuasiva e aquela que é verdadejra. V. Exa. fala corn rnuitabrandura. Evidentemente a palavra branda aumenta a persuasâo Ficoimpressionado corn a importância do debate Ele é i mportantissimo
Conversava agora, Deputado Joâo Leite, corn o Deputado Alberto Pinto
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Coelho, que me procurou. Eu o via conversando e expondo a sua tese de
defesa a respeito da subvenção social distribuida por esta Casa. Vejo que
essas coisas precisam ser debatidas no microfone, porque esta Casa é o
parlamento. 0 povo está ouvindo esta Casa. 0 povo quer ver esta Casa. Nós
estarnos sendo julgados, estamos sendo observados e estamos no limiar do
ano 2000. As coisas estao mudando. Ha urna promessa bIblica de mudanca.
Creio que o Brasil vai experimentar urn avivamento, ate porque o sofnmento
por que esse povo está passando é conseqüência de uma administracáo
vaidosa, prepotente, que sá pensa em impostos, que so pensa em adequar
ao pequeno e náo em expandir e combater a corrupcão, em examinar a si
próprio e ver onde está o erro. V. Exa., corn muita propriedade, fez uma
comparação entre as criancas abandonadas, as criancas cujos benefIcios
serào cortados agora do orçamento por causa desse pacote que vem al. Ao
comparar, dizia que náo é justo que façamos gastos internos agora.

Fiquei impressionado corn a participação do companheiro, o irmão Miguel
Martini. Gostaria de me dirigir ao Deputado Miguel Martini e pedir urn pouco
sua atencão. V. Exa. disse uma coisa preciosIssirna, e eu gosto muito de
ouvi-lo, pois sornos irmãos. Disse: "Se - e colocou a conjuncâo - esse projeto
criar qualquer gasto para o Estado, sou contra ele." V. Exa. já se posicionou
como mais urn aliado contra esse projeto, porque, evidentemente, ele
dernandará despesas. V. Exa. colocou uma proposta bonita, e penso que ela
pode ate ser feita em for-ma de ernenda ou de urn novo projeto. V. Exa. terá
tempo par-a isso, pois foi reeleito. Veja bern, é evidente que o Brasil precisa de
eficiência. E claro que as repartiçöes e os Poderes precisarn executar suas
tarefas corn eficiência, justica e verdade. E também patente e notôrio par-a a
populacão mineira e brasileira que o Tribunal de Contas anda a passos de
tar-taruga, que as causas, que o clamor do povo não é atendido, pois as
causas não säo julgadas e a corrupçào continua irnpune neste Pals. Então,
tern de haver algurna coisa dentro do Tribunal. Esse debate é importante,
porque este Poder comeca a cumprir urn rninistério que talvez ele nem saiba,
mas é urn ministério primário dele, que é exatamente fiscalizar, corrigir outros
Poderes. Como o ferro corn ferro se afia, assim é urn Poder em relaçâo a
outro. Este Poder, agora, tern de olhar par-a dentro de si próprio, porque 0

Tribunal de Contas e uma extensão dele, mas também termina sendo urn
outro Poder, e corneçar a buscar onde está a faiha. Seria na ausência ou na
deflciência de rnais sete Juizes? Mas isso vai demandar gastos par-a o
Estado. Estamos numa recessâo. Se bern que essa recessâo é culpa da
adrninistracâo. Na verdade, essa e urna desculpa para se irnpingir imposto e
mais irnposto, quando, se se combatesse a corrupção, o nosso Pals teria
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condição, pelo que ele tern, de não estar em crise. Está - se aproveitando
muito dessa crise internaciorial. Não está assim. As bolsas de valores Ia fora
estão subindo.

Volto a palavra ao Deputado Joâo Leite, dizendo que me sinto muito
honrado em aparteá-lo e de ter, ao ado do interesse desta Casa, do interesse
de todos Os Deputados, o interesse do povo, urn defensor, urn apologista, que
faz uma apologia simples, porém perfeita, reta e bonita.

Essa é uma dernonstraçao de que esta Casa tern muito a dar para o Estado
de Minas, e tenho certeza, Sr. Deputado, de que o Governador Itamar Franco
fica muito honrado de saber que tern, na Casa, hornens do quilate de V. Exa.
Muito obrigado.

0 Deputado João Leite* - Agradeço o aparte do Deputado Raul Lima Neto e
gostaria de aproveitar o tempo que me resta na tribuna para continuar
levando aos nobres pares a minha preocupação em relacão ao aumento de
gastos para o Estado de Minas Gerais. Os jornais de hoje trazem claramente
todas as dificuldades que enfrentaremos.

Urn analista diz que o desemprego vai aumentar. "A elevação de 90% na
CPMF val atingir toda a cadeia produtiva e afetar o preço final de venda dos
produtos ao consumidor. Os efeitos de medida de ajuste fiscal, anunciada
pelo Governo Federal, väo afetar diretamente o bolso da populaçáo de Minas
Gerais e do nosso Pals."

Será que e apenas esse analista que diz que terernos desemprego? Não.
Infelizrnente, umas das malores empresas de Minas, a HAT, a montadora de
Betim, que oferece emprego e contribuiçoes a area social e faz corn que a
máquina administr-ativa possa ir adiante, parou a produção 11 vezes em 12
meses. Ela, agora, "concederá mais 10 dias de férias coletivas no prOximo
més e pretende reduzir o quadro de funcionárjos diretos, que hoje é de 17 mu,
para, no máximo, 15 mil ate o fim do ano.

Vejam, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, a situaçâo que estamos
vivendo. Estou falando de Minas Gerais, mas, em São Paulo, a General
Motors está também demitindo pessoas.

Gostaria de estar falando de uma situação mais arnena, mas a realidade do
nosso Estado e essa. 0 comércio está prevendo que as vendas serão
menores a partir de agora. E desemprego também. E pouca contribuiçao, é
pouca arrecadação para o Estado.

Está aqui no jornal que 10 mil empregados da construção pesada serão
dernitidos. 0 Presidente do SICEPOT-MG afirma que, dos 40 mil
trabaihadores do setor, 10 mil deverão ser dispensados nos próximos 30 dias
por causa da chuva, por causa do pacote. Por tudo isso, nobres Deputados,
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este é um momento completamente inadequado para pensarmos em
aumentar os gastos para o Estado. E impossivel pensarmos numa coisa
dessas agora.

0 jornal estampa, sem subterfürgios: "Impacto de ate 6% na queda do
comércio." E o que está previsto. E recessão, é desemprego, é urn custo
social alto, que tem que ser repartido. F impossivel pensarmos, neste
parlamento, em colocarmos urn peso maior ainda na vida da população de
Minas Gerais.

A carga tributãria já é algo impensável para todos nós, mas ela cresce. A
carga tributária cresce em 37%. E a previsão de crescimento da carga
tributária. A elevação da aliquota da COFINS de 2% para 3% vai aumentar
em 37% a carga tributária que incide diretamente sobre o faturamento bruto
das empresas. Além da COFINS, as empresas pagam 0,65% do faturamento
bruto como contribuição para o P15. Se a COFINS e ao PIS for somado o
impacto que a nova aIiquota da CPMF terá no faturamento das empresas, o
aumento total da carga tributaria será de 41%, passando de 2,85% para
4,03%.

E impossivel pensarmos, neste tempo de hoje, impor aos empresarios de
Minas Gerais, impor a população de Minas Gerais mais esse custo. E
impossivel pensarmos isso. E impossivel pensarmos que este parlamento,
que representa a populacão de Minas Gerais - seus empresários, seus
servidores püblicos e toda essa nossa populaçào -, possa impor ainda mais
esse custo, ja que a nossa máquina custa muito.

Está colocado aqui. Temos uma receita no Estado de 470,8 bilhöes,
comprometida em quase 80% corn a folha de pagamento. So os aposentados
representam urn deficit mensal de 158,3 milhöes. Servidores ativos, que são
em nümero de 339.260, representam urn custo mensal de 254,3 rnilhOes,
59,9% da receita. Os inativos, 170 rnilhöes, no total de 424 milhOes. Este é o
custo deste Estado corn urn deficit de 158,35 milhães rnensais.

Onde vai caber mais esse custo para este Estado cornbalido, como é o
Estado de Minas Gerais? Como esta Assernbléia pode pensar em colocar
mais urn custo para este Estado? E impossivel pensarmos nessa solução.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Deputado João Leite, V. Exa.
pode verificar que não ha "quorum" suficiente. Gostaria que o Sr. Presidente
fizesse a recomposição de "quorum" e, de piano, encerrasse a reunião. V.
Exa. ainda tern 52 segundos para falar.

0 Deputado João Leite* - Gostaria de solicitar ao Presidente que eu
pudesse concluir e, depois, que encerrasse de piano a reunião, uma vez que
não temos "quorum" para a continuacão da discussão desse tema, que 6 tao
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Gostaria de encerrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.Deputadas
dizendo que o pacote sacrifica os servidores aposentados. 0 ajuste obriga os
servidores aposentados a contribuirem para a Previdéncia Social. Verernos
essa situaçâo também. Como vamos impor a este Estado mais esse custo?

Questöes de Ordem
o Sr. Presidente - Quero agradecer, Sr. Presidente, e solicitar que V. Exa.

encerre de piano esta reunião, já que essa matéria interessa a toda a
população de Minas Gerais, que está representada nas gaierias, e a imprensa
também, que acompanha os trabaihos. Esse tema é importante, e a
populaçao deve ter conhecimento dele. E born que os Deputados que estão
ausentes desta sessão plenária tenham oportunidade de discutir essa matéria
tao importante. Muito obrigado.

o Deputado José Militão - Sr. Presidente, temos duas cornissöes
funcionando. Portanto, corn as companheiros nas comissöes mais Os
Deputados que se encontram em Plenário, existe 'quorum" para
continuarmos a nossa discussão.

o Sr. Presidente - A Presidéncia vai determinar que seja feita a charnada
para recomposiçao de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretãrio - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 39 Deputados. Portanto, ha

"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Corn a palavra, para
discutir, o Deputado Raul Lima Neto.

o Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente Francisco Ramalho, Srs.
Deputados, senhores da imprensa, senhores e senhoras, é o parlamento, e 0
parlamento age assirn e precisa agir assim. E necessário que haja o debate, a
discussâo, a apresentação das idéias, a defesa de cada parlamentar, de seus
representantes de sua atitude, pelo fato de que nos estamos deixando urn
rastro. Estarnos deixando urn rastro que será analisado pelo Juiz dos Julzes,
pelo justo Juiz, que é amoroso e severo ao mesmo tempo, que é justiça e
fogo consumidor, aquele que urn dia tarnará conta de nossas atitudes. E urn
Deputado Estadual, urn parlamentar, terá de dar contas a Deus, como
qualquer outro parlarnentar deste Pals ou do rnundo, de suas acOes. Nada
escapa ao dia da prestação de contas.

Quando fui candidato pela prirneira vez, fui escoihido por urn grupo que
achou que eu tinha vocaçâo poiltica. Esse grupo me iniciou na polItica,
convencendo-me Durante muito tempo, estive numa luta interna muito
grande ate decidir se entrava ou não. Prirneiro, porque eu era ministro da
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palavra. Segundo, porque a peso da responsabilidade fazia-me temer e
tremer. Isso porque, enquanta solteiro, presto contas de minha vida; quando
me caso, presto contas a Deus de minha farnItia, de rneus filhos; quando sou
urn Deputado, Vereador ou Prefeito, you prestar contas de minha
cornunidade, de meu ministério, de meu Estado, ao rneu pavo. E nós, as
vezes, não analisarnos. Sim, não analisarnos, na maioria das vezes, porque
ficamos cegos pelo viver, pela ação frenética desse parlarnento. São tantas
as coisas que nos chegarn, tantas propastas, tanta negociação, e ficamos
cegos e não entendernos que a nossa função é importantissima. Em cada
projeto que votamos direcionamos o destino do nosso serneihante.

For isso, dediquei-me, durante as dois prirneiros anos da minha estada
aqui, aos projetos, especialmente aos da area do meio arnbiente, porque sei
que a natureza é urn elementa viva, que a terra retribui, que as rios ricos dão
paz. Quando cuidarnos do que e nossa, automaticarnente, ha urna lei natural
que nos beneficia. Se fizermos uma coisa errada, a conseqüencia vem
naturaimente pelo espirito. E a espIrito está aqui, como 0 ar, corno a vento.
Senhores, gostaria que os Deputados ouvissern isso, especialmente a
Deputado Ermano Batista, autor do projeto. Não estou aqui numa posicão
prepotente, presuncosa, vergonhosa e pensando que sou meihor e sei rnais.
Pelo contrário, está provado que nâo. Os senhores ganhararn. Quero apenas
calaborar. Depois de passar a noite examinando e ter ouvido uma pessoa
chegada a mirn, que age na area da informacão, pude conjeturar sabre esse
prajeto. E obhando-o nos alhos, perguntei-lhe: par que vacé é contra esse
projeto? Não me envergonho de mudar. Certa vez, na Câmara Municipal,
deferidi uma tese, e todos são testemunhas de que seria vitoriosa. Irlamos
ganhar esmagadoramente. De repente, meu companheiro de debate
convenceu-me. Eu disse: estou errado, estarnos errados, retiro a rninha
posiçâo e passo para a sua. Ebe estava certo. Aquele que não se dobra, que
nãa ouve, cornete as piores laucuras nas suas atitudes. E urn dos maiores
exempbos de mudanca, näo sei se seria esse a termo, não sabemos analisar
essa caisa profunda, porque entra na questão da teologia sistemática, é que
parece que ate Deus mudou urn dia. E Deus é irnutável. Certa vez, Deus
disse a Moisés: "Moisés, arreda, afasta, não aguenta mais esse povo. Eu sou

'Santo, Iibertei esse povo corn dez sinais rnaravilhosos, Iibertei-as do Egito,
mas são todos rebeldes, prepotentes, presuncosos, vaidasas, idólatras,
deixararn-me, seguiram seus próprias caracöes, seus prOprios grupos, Datan,
Core e Abirão viraram cai-ruptas." E ainda disse: "Moisés, eu não aguento,
quern convive corn igo sou eu mesma, porque Deus é Deus. Eu darei curso a
minha justica e a minha ira. Destruirei esse povo todo e Ievantarei de ti urn
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nova povo que me adore, que seja uma bênçäo para todas as nacães, porque
vocé é humilde." F Moisés falou corn Deus: "Senhor, perdoa-me Senhor. Tu
es Deus, quem sou eu?' Imagino a diálogo de Moisés apenas para que eu
possa compreender, porque toda a verdade é paralela. Deixe-me pôr a minha
argumentaçao. E, entào, Deus disse-Ihe: "Fale, Moisés." E Moisés falou-jhe:
"0 que dirão as naçães? Que a Senhor tirau-os do Egito para matá-Ios no
deserto? Senhor, eu me comparo a eles. SO não sou pior porque a Senhor
não deixa. E porque conheço a tua reta, a justiça, eu temo o Senhor. Mas,
meu Deus, o Senhor me fez pastorear esse povo, me fez !ivre e me fez amar
esse povo. Estou amando esse povo corn Os seus erros. Creio que esse povo
pode mudar; se a Senhor nâo mudar, então, me mata corn a povo. Incluo-me
nele e risco a meu name do livro da vida". E a Bib!ia fala que Deus, camovido,
disse a Moisés: "E por isso que és pastor!" E não eiiminou a povo, pelo
contrário, levantou daquele povo urn da tribo de Judá, que fol o antecessor do
Rei dos Reis, que nasceu urn dia do Verbo que se fez came e habitou entre
nOs, nascido de uma virgem, Jesus Cristo.

Senhot-es, Deus é imutável. Na verdade, Deus não muda, mas desce a uma
s:tuaço de homem, a uma teofania, chamada na teologia para que possamos
entender a que Deus espera de cada urn de nos, que nOs auçamos. Deus nos
tern dado, senhores parlamentares lábios de eruditos, mas precisamos orar.
Dá-nos, também, ouvidos de eruditos para que possamos ouvir como as
eruditos. Porque quando nOs auvimos e quando aceitamos a verdade,
convencemos pela verdade, mudamos de atitude. A Biblia nos mostra que
isso alegra a espIrito de Deus. E a alegria de Deus é a força de urna naçâo.
Posso compreender perfeitamente senhores, so não compreendo as vezes
quando vejo que urn colega fica triste, corn raiva de mim, quando fecha a cara
au me diz: vocé nOo fol eleito, por que estO falando? Disse, entOo, nOo fui
eleito, mas nOo perdi a dignidade, nOo perdi a carOter, nOo perdi a vocação,
sou a Raul. 0 meu alvo nOo julgo haver alcancado. Clara que nOo! Mas urna
coisa eu sei: esqueco-me das coisas que ficarn para trOs e aiho para aquelas
que estOo diante de rnim e prossigo para a alvo, para a prêmio da soberana
vocaçOo que Deus me deu em Cristo Jesus, seja aqui, seja lecionando, seja
estudando, seja pastoreanda seja trabaihando. Sou a mesma pessoa que
pode mudar convencjdo pela verdade, porque urn dia a verdade me
convenceu de que eu era urn crOpula no passado. Urn dia, a verdade, mesmo
quando todos me aplaudjam me convenceu que eu era urn perdido, urn
vaidoso, prepotente, mentiroso. E a mentira é urn pecado contra a carOter de
Deus. Não ha mentira branca nem preta, mentira é mentira. Deus é a
verdade. 0 carOter de Deus é a verdade. A palavra nOo é adjetivo, 6
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substantiva. Eu sou a verdade, a verdade é Deus. E vi a situacao em que me
encontrava e, naquele mornento, voltando-me para a verdade, experimentei a
charnada conversão a Jesus Cristo, que fai a meihor coisa da rninha vida.

Senhores, Deus me mandau para este parlarnento e aqui conheci
Deputados maravilhosos corno a primeiro Presidente, Deputado Agostinho
PatrOs, e todos as autras. Cada urn corn seu estila, cam seu jeito, cam sua
defesa, que defendern crenda, pais são hornens püblicos. Falei corn a
Deputada Alberta Pinto Coelho que se ele demorasse mais, numa autra
conversa, poderia ate me convencer. E ja estau me canvencendo. Senhores,
estou convencido de duas caisas. Estou convencido de que realmente a
Tribunal de Cantas do Estado precisa de uma revisão, de urna mudança, de
urn enxerto, porque a povo de Minas Gerais nãa aguenta mais a sofrimento
impasto pela falta de justica e do direito. HO pouco tempo a imprensa noticiau
que urn Prefeito foi julgado pelo Tribunal de Cantas do Estado parque havia
cometido atrocidades terriveis. Quanta a pessaa que usa a coisa pUblica e
rouba, a BIblia fala que a condenaçâo dela vai ser muito piar, porque ela nOo
pode lesar a fé pUblica, a esperanca daqueles que esperam nela e do próprio
Deus que a elegeu. Fiquei a examinar: nOa, esta Casa tern a dever, a
obrigação de intervir e tentar mudar, porque a povo vai mudar pelos seus
representantes, e as seus representantes são as Deputados. F al a Casa
tenta ate uma coisa que no futuro talvez vO dar certo. Confesso que preciso
examinar mais e rnais. Entretanto, senhares, estou convencido de que, no
momenta, na atual circunstOncia, tentar resolver a problema do Tribunal de
Contas votando urn projeta que norneia mais sete Juizes, dos quais cinca são
indicados pela Presidente desta Casa - portanto, de seu grupo - e dais pelo
Governadar, pade causar a papulaçãa, jO sofrida pela ceticisma, que é
perversa, carrasca de urn povo, a irnpressOa terrIvel de que, no minima, esta
Casa serO julgada mais tarde coma casuista, porque legislau em causa
prOpria no momenta imprOprio aos olhas da sociedade, aos olhos da
imprensa, que representa tambérn a sociedade, mas no momenta prOprro
para aqueles que vêem, neste projeto, uma vOlvula de escape, uma ültirna
hora para que ele passa participar, porque crê na vacacOo e crê na vocaçOo
de colegas que estOa corn eles. E al, Deputada Maria José Haueisen,
discordo. Esta Casa realmente diploma quem nela exerce a ministéria pOblico,
a ministério de Deputado, porque ele aprende par uma conseqüência natural
de ser urn praduta de urn Orgãa - e a funcão faz a OrgOa - cuja funçOo é
executar a fiscalizaçOo, e executar a poder da palavra, é cantestar a que estO
errado, é defender a povo, a povo pobre, que, diga-se de passagem, estO
sofrenda muito nesses Oltimos dias cam as rnedidas do Presidente da
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344Repüblica. Ele dsse que aumentarja Os impostos, mas não do povo pobre,
apenas a CPMF e a CORNS. E quem paga a CPMF nào é o pobre.

Não é saário mInirno. E quern ganha salário mInirno é que recebe ate aqui.
DepOsito em cheque, depOsito em dinheiro está no Banco. Aumenta mais os
impostos. Procura, sim, o Presidente Acredito, Srs. Deputados, que o
Presidente procura corn grande afliçào, porque acredito que em alguns
momentos da vida tern de procurar isso, a solução para o povo. So que ele
nâo considera que, sem Deus, sem a verdade, sem Jesus, ele não pode fazer
nada. "Sem mirn nada podeis fazer".

E é por isso que os pianos terminam oprimindo mais o povo. E como
oprimem! Ha uma cegueira quando não olhamos para a verdade, quando não
olhamos para Deus, quando não olhamos para nos, para o ministério que ele
nos deu. Quando não cremos, procuramos solução em diversas areas e
terminamos oprimindo o povo. E verdade. Grandes estadistas fizeram isso.
Eie não enxerga, por exemplo, que o Brasil é urn dos palses mais ricos do
mundo em minério e que as nossas pedras väo todas embora a preço de
banana. Muito pior que preço de banana, porque é capaz de uma düzia de
bananas custar, aos olhos daqueles que não sabem sequer availar pedras, na
Poilcia Federal - e, coitados, não são cuipados, porque não foram nem
treinados -, mais caro do que urn lote de esmeraldas que passa ali como lote
qualquer de restoiho. Ele não ye que o nosso povo, o povo brasileiro, é
trabaihador. Temos o estigma de que somos urn povo preguiçoso. Isso é Ia
na Sulça, iá nos Estados Unidos. E uma outra civilização. Aqui é Brash. Vai Ia
para vocês verern.

Como antropologo biblico, eu five de exarninar o nosso povo e vi Os
fenOnemos que aconteciam, principalmente corn o pessoal de Valadares, que
estava em Nova Jérsei. Eles trabaihavam ate 16 horas por dia, produzindo
mais do que o americano, porque ganhavam US$1000 por hora para cortar
grama. Entâo ele cortava muito rnais. Era urn artista. Não ye que a solução
estava na pequena empresa, nas agroindistrias, no cooperativismo. Não. Ele
sO ye a solução na opressão sobre o povo para poder oprirnir mais, achatar
mais. E o povo não agüenta. Será que somos governados por déspotas
nacionais, por tiranos? Senhores, eu não casaria esse projeto corn o pacote
do Governo, porque na verdade não tern nada a ver.

o pacote do Governo é para extrair dinheiro do povo, para cobrir os rombos
da corrupção do Pals, porque este é urn Pals de rombo. Olhem a Previdência.
Houve urna epoca em que fui atuário e estudei urn pouco sobre isso. 0 INPS
tinha rnais dinheiro que a Argentina. Se vocé me der R$130,00 por més, iSsO
e importante, inclusive para definir esse Orgão de aposentadoria, a ernpresa
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está tao errada. 0 Deputado, na realidade, é vitirna. Se você der R$130,00
por rnês para urn atuário, que Os aplique a 3% ao més, ele tira 30% para ele e
aplica apenas R$100,00. No primeiro més, vocé tern R$103,00, no segundo
mês, R$209,00, no terceiro rnês, ele tern R$318,00, no quarto mês tern
R$418,00. No final de 180 meses, ele tern o equivalente a R$701.000,00,
tirando 30% para a administração. Porque o INSS está fahido. Por causa da
corrupcão. Tivemos de engolir sapo. Na época que tiraram Collor de Melo por
causa de sua aliariça corn PC Farias, eles tiraram, rnas dos cinco que foram
vendidos para votarem na reeleicão, das denCincias de corrupcão, desde a
AmazOnia, dos projetos internacionais, ninguém faia nada. 0 Brasil espera
ansioso por uma solucäo. Solucão que demora a chegar e que nos oprime
pela vaidade, pela presunção, pela traicao de urn Presidente da RepUblica
que entrou para o Governo prometendo quatro anos e fez urn processo de
reeleição. Não sou contra reeleição, mas, se eie fosse urn homern digno, ele
o faria, rnas não para si prOprio, porque isso é casuIsrno. Quaiquer intelectual
V6 isso.

Nesse projeto eu espero ouvir a apologia dos favoráveis a ele. Espero
debater, convencer ou ser convencido, ou na pior das hipOteses, votar no que
creho, a despeito daqueles que procurei vencer. 0 que o projeto propOe? A
criaçào de sete cargos no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E,
se esta Casa isso propOe, e porque o Tribunal deixa brecha para isso. E
demonstrar ao Estado de Minas Gerais que não está conseguindo cumprir
corn suas obrigacöes. E quando não cumpre corn as obrigaçães, quem sofre
é o povo inteiro. Nào havendo justica, a corrupção torna-se cultura e
apodrece os povos. Agora rnesrno conversava a respeito da subvencao
social. Por que ternos de esconder certos assuntos? Aqui é a Casa do povo,
somos abertos.

Ha colegas sérios que defendern corn veernência que a subvenção deve
ser distribulda peho parlarnentar porque ele é quern mais conhece a
necessidade de seu povo. Ele esta intrinsecarnente ilgado, corno membro, ao
corpo social a que pertence, seja o braco, seja o pé, seja a mao, ele vern de
uma regiäo, de urn povo. Portanto, ele sabe rnais. Ele seria, inclusive, urn
colaborador do Governador no sentido de carializar as verbas a entidades
que realmente precisam.
Ele sabe que precisarn porque ele e o representante do povo que o elegeu
para, inclusive, observar isso. Por isso é que falei que quase vocé me
convence.

Entretanto, h6 urn outro segrnento ao qual pertenço, por enquanto, que
acha que a subvencão social não 6 uma prerrogativa do Poder Legislativo.
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de fazer projetos, de instruir o prOprio Executivo, pois ficamos, as vezes
presos a uma obrigaçao que temos. E que obrigacao penosa é a de distribuir
a subvencào social para entidades que, as vezes - vocé não sabe -, são
desonestas!

Meu Deus! NOs, que temos a obrigaçao de fiscalizar Os órgäosfiscalizadores de fiscalrzar- as secretar-jas e ver se a distribuicao e certa, e
correta, é corrupta ou nâo, ficamos presos, porque também fazemos parte.

Meu filho, se voce faz parte do meu corpo, vocé não pode me ver. Porque
eu estou te vendo, mas voce não está me vendo. Alias, eu estou te vendo,
mas eu nâo estou me vendo. Vocé não está se vendo. Vocé me ye, eu naome vejo, a nao ser que seja urn espeiho. E este Poder sO terá a capacidade
de ver corn clarividéncia, corn cristaljnas lentes, no momento em que
desembacarmos a nossa vista de uma coisa que não é funçao do parlamento.

Este parlamento já teve fama, grandes debates, grarides discussOes, este
parlamento ja foi, inclusive, paradigma de discursos e de poesias. Neste
parlarne pto que eu julgo ate melhor que os outros, porque temos aqui
Deputados como todos os senhores, eu vejo o carisma, o carinho, a bondade,
mas temos de nos livrar de algumas coisas que estão nos prejudicando. Se
ha uma coisa que pode nos prejudicar também, eu ainda creio, seria a
votacão deste projeto agora. Não sei, daqui a duas semanas, 

0 povoesquece. Não é bern assim. Deus não esquece.
Agora, se a sua atitude foi uma atitude de fé, vocé näo pecou; vocé acertou

se vocé creu. For isso não julgo os meus colegas, porque se o fizesse,
estaria me condenando, porque é pela graça que me encontro de pé. Mas eu
me julgo no direito de ser contrário e de continuar amigo.

Senhores, quantas vezes procuramos aprovar projetos importantes, como 0
projeto das estacaes rodovrárias Era urn projeto simples, passou pela Casa,
foi aprovado no 10 e no 20 turnos, e, depois, o Palácio decide vetá-lo porque,
reaimente o uso das Instalacaes sanitárias pelos rodovjár-jos pelas estaçöes
rodovjárias nos pontos de paradas de Onibus, permite um lucro altIssimo a
algumas empresas que fazem "lobby" e que tém força sobre o Governo.

Senhores, e o povo? Temos urn projeto em que procuramos negociar para
aprová-Jo Ele é tao simples, está aI e virã na pauta. Ele per-mite que cada
cidadäo brasileiro, residente em Minas Gerais, possa montar a sua empresa
de Onibus in termunicipal, desde que tenha no mInin,o urn ônibus novo, de
reserva para cada dois ônibus. Ora, isso vai causar confusão Qual é a
confusão meu irmão? Isso e Irberdade Isso acontecerpa em urn pals liberal,
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em urn pals democrático, em urn pals capitalista rnesmo, porque nosso Pals
nao é capitalista, nosso Pals é opressor. Aqui não existe a iiberdade de
empresa, pois, se isso acontecesse, Os terminais rodoviários particulares
seriam livres, bonitos, os ônibus seriam confortáveis, corn ar-condicionado e
passagem barata.

Mas nOs não votamos isso, porque existe o "lobby" do transporte coletivo,
das Gontijos, das Itapernirins... 0 dono da Itapemirim disse em Brasilia, num
discurso bonito, orgulhosamente: "Eu sou urn homem que me julgo urn
vencedor. Se eu colocar urn ãnibus atrás do outro, eu pego de Belo Horizonte
a Brasilia corn a minha frota." Quern me disse isso foi urn motorista dele, que
trabalha ha 27 anos e é pai de familia. Eu o vi dirigindo urn ônibus Ia em
Brasilia. Eu perguntei a ele quanto ganhava. Meu Deus! 0 pobre coitado,
ralando, ganha 600 e poucos reais por mês e é pai de não sei quantos fllhos.
Ele nunca pode sonhar em ter urn carro, ele nunca pode sonhar em
prosperar. Esse sonho e par-a outros, porque o meu Pais não me dá
oportunidade, porque o Congresso, o parlamento, que é o Poder que decide,
que define, que norteia uma nacão está preso aos interesses de empresarios.
Você acha que eu não you responder por isso?

Questão de Ordern
o Deputado Joâo Leite - Deputado Raul Lima Neto, estou acompanhando

atentamente a fala de V. Exa., que, como sempre, é corn muito amor ao tratar
das questoes do povo de Minas Gerais. Mas voito a insistir, esse é urn tema
importante, tern a ver corn toda a populacão de Minas Gerais, e vemos que
poucos Deputados estáo acompanhando a fala tao rica de V. Exa. For isso,
queria solicitar ao Presidente desta sessão, o riobre Deputado Francisco
Ramaiho, que encerrasse de piano esta reunião, ja que não temos "quorum"
par-a a continuidade dos trabaihos.

o Sr. Presidente - Tendo em vista a importãncia da matéria constante na
pauta, a Presidéncia vai determinar que seja feita a chamada para a
recornposiçao do "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a
chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário - ( - Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responder-am a chamada 33 Deputados. Ha, portanto,

"quorum" par-a a continuacão dos trabalhos. Continua corn a palavra 0
Deputado Raul Lima Neto.

o Deputado Raul Lima Neto* - Quem não tropeca no falar é sábio, e aqueie
que se cala é tido por sábio mesmo não sendo. De sorte que calar é meihor,
mas o dever parlarnentar faz-nos, muitas vezes, chatos porque falamos.

Apesar de o nosso grande companheiro, Deputado Adelmo Carneiro Leáo,



348ter falado P01 apenas 15 minutos, ele vai se inscrever tambérn, e acredito que
todos Os que estáo enfileirados contrários a esse projeto serão como o
semeador.

Vou explicar o que é ser semeador nesse caso: väo ser contrários e irão ate
O fim. Vão tentar obstruir, vão falar, vâo tentar convencer ou serão
convencidos ate mesmo antes do tempo. E assim que a coisa funciona.

Jesus comparou o pregador ao semeador. Certa feita, ele disse que "saiu o
que semeia a semear." Ora, pregar se faz corn a boca e semear se faz corn
as mâos.

0 que ele quis mostrar é que se as nossas acöes, as nossas obras não
antecederem a nossa defesa, a nossa tese, a nossa palavra, se o nosso
comportamento não for o maior apologista de nossa palavra, nós perdemos o
crédito para o universo profético. E nós consideramos o povo aqueles que
nos analisam, porque isso faz parte do corpo social, tern de haver jornalistas.
Pena que, as vezes, muitos presos. Se ha uma coisa que desgraça uma
nação é uma imprensa presa. Quando a imprensa fica compromissada,
quando urn jornalista está amarrado a urn poder, a uma instituição e ele,
torcendo a verdade, fica do lado da instituição, o pecado desse homern é
severissimo numa análise hamartiolagica, porque ele lida corn a palavra, corn
o "logos".

Não havendo profetas, quem lida corn a palavra, Os jornalistas, os Poderes
podern se corromper. Precisamos ser policiados e nos policiar uns aos outros.
Por isso, São Paulo, grande filOsofo, disse: "Admoestando-vos uns aos outros
no ternor de Cristo". Nâo corn urn juizo cego, nào corn aleivosia, rnas corn
transparéncia, corn verdade, corn humildade.

E nessa linha que eu creio que todos os parlamentares VãO refletir e pensar
nesse projeto. Já temos a palavra do Deputado Miguel Martini, que propôs urn
outro projeto, que refletiu, que examinou, que considerou a hora. Ternos
tarnbém a palavra do nobre Deputado João Leite, que nao se posicionou
radicalmente E preciso examinar a questão. 0 problema existe e é grave. 0
Prefeito foi julgado pelo Tribunal, o Tribunal julgou, cassou, mas já havia dois
ou quatro anos que ele tinha terrninado o seu mandato, jé se havia
aposentado.

Essas coisas nos levam a dedução de que a justiça no Brasil, de que OS
Tribunais no Brasil, em especial, o Tribunal de Contas, precisam ser
examinados Born seria se ele se exarninasse.

Sonda, conhece-te a ti rnesrno, homern. São Paulo fala: "Examine-se cada
urn a si mesrno". E, nesse exame, born seria se o Tribunal corneçasse a ver,
a ver mesrno, onde estão as faihas e a entender que a funçao de urn Tribunal
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de Contas é serilssima. Eu não queria ser Juiz. Se urn Juiz de urn Tribunal
examinar bern, vera que o peso da responsabilidade sobre alguém que julga é
tremendo, a nIvel hamartiológico, porque se ele absolver urn cuipado, se ele
se conforrnar corn a forma deforrnada, se ele tender, se ele fizer acepção, o
lugar no inferno é o mais quente de todos, é pior do que alguem que cometeu
latroclnio. Porque o senhor teve urna posicão. A quem muito tern muito Ihe
será cobrado. Os talentos que Deus nos deu, varnos por eles responder.

Corita-nos, certa feita, a verdadeira sabedoria que urn homem recebeu do
seu senhor cinco talentos, outro, dois, outro, urn. Esse senhor se ausentou
por urn longo perlodo e, quando retornou, charnou aqueles servos,
adrninistradores, e Ihes perguntou o que fizeram corn Os talentos.

Urn talento, naquela posicão biblica, equivale a mais ou menos 100 kg de
ouro. Não e talento moeda. 0 talento referido ali é talento valor, talento corn 0

qual se pode trabalhar. 0 que tinha cinco aplicou-os e os transformou em dez.
O que tinha dois aplicou-os e os transforrnou em quatro. 0 que tinha urn não
aplicou. Lie pensou que o senhor dele era urna pessoa rnuito justa, muito boa;
ele não absolve o culpado, não conderia o inocente nern aceita hipocrisia, ele
é transparente. Então you enterrar porque, se eu enterrar, quando ele me
pedir, tenho para dar. E eu sabia que o senhor era homern muito severo e
justo e, então, temendo aplicar, enterrei o talento. Está aqui o seu talento.
Servo maul Era mais fácil.

Os talentos que temos, senhores, não podern ser enterrados por nenhurn
interesse particular, por nenhurn interesse de grupo, P01 nenhum casuismo.
Se isso acontecer sera terrivel, e podemos enterrar talentos como a palavra,
a vocação politica. Vocacão politica, nobre Deputado, que reconheco em V.
Exa. Neste momento quero conceder o aparte ao Deputado Adeirno Carneiro
Leão e dizer, Deputado, corn muito carinho, que todos podernos falhar. Tenho
observado que V. Exa. tern sido urn protOtipo, urn arquétipo para qualquer
Deputado, inclusive para rnirn. E e nessa continuacão, forçado pelo
Regimento Interno e pelo conhecirnento que acabei de ter do nobre
Procurador da Casa, de que o tempo continua, que pretendo falar, porque
após a minha fala, al, sirn, será feita recomposição de "quorum", e nos
ganhamos rnais urn pouco de tempo para reflexão. E quero fazer urna
proposta. A proposta era para que parássemos e os autores desse projeto
pudessern ter urna reunião para conversar abertamente, dizendo por que se é
Contra ou a favor. De repente você passa a entender que não é hora mesmo.
Mas poderia ser urn desperdicio de oportunidade. Al é urna argumentacão
séria. Não desperdiceis as oportunidades. Isso é biblico. E se eu não for para
0 Tribunal de Contas agora não you nunca. Essa poderia ser uma
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argumentaçao transparente, digna de todo respeito, porque quem fala isso e
transparente, se essa e sua atitude. Ou poderiam dizer: "Sou favorável a esse
projeto porque tenho colegas que estào prejudicados, colegas que são
everestes da polItica". Também é uma argumentação séria, respeitável,
humana, cristã, digna de ser ouvida. Corn todo o respeito, quem fala isso é
transparente, é verossimil.

Mas, senhores, seria casuismo. Ha urn instante em que precisamos nos
oferecer, nos dar. "Aquele que perder a sua vida ganhá-la-a", disse Jesus.

Muitas vezes perdemos aqui uma oportunidade e ganhamos, logo a frente,
outra muito maior, porque e o reconhecimento do povo. E, muito meihor,
ganhamos a alegria de Deus, porque Deus existe e está aqui. Não é uma
imagem ou urn Idolo, mas ele está em toda parte ao mesmo tempo. F o ar?
Não, Deus não é o ar, mas é como o ar, "pneuma-guia", Espirito Santo. Ele
está em toda parte e ouve, pensa e diz que, a Ele, interessa muito mais uma
atitude de justiça do que sacrificios de montão. Interessa muito mais a Deus
que voce seja justo em urn projeto seu do que voce jejue ate morrer. Porque
meihor do que voce gastar horas e horas corn oraçöes ou terços, a atitude de
justiça e importante. Deus disse: "Eu me alegro na justiça". "Exercitar justiça e
juizo é melhor do que sacrifIcio" (Isaias 58). Exercitar justiça e juizo: primeiro,
justiça ao povo de Minas Gerais - o povo precisa de justiça. Al compreendo
também aqueles que estão do lado do projeto, porque analisaram que o povo
não está sendo atendido por urn tribunal que deveria atendê-lo, o que é urn
absurdo, e uma vergonha para a Nação brasileira. E preciso fazer algumas
viageris Ia fora e sondar de Ia para ver especialmente, como quem examina
politicamente. As igrejas batistas são muito vocacionadas para isso, haja vista
que a Constituição americana é a replica do Estatuto Batista. São quatro
Presidentes batistas já, inclusive esse, o Clinton.

F, ao exarninar, não a Iuz de uma denominação, mas das Escrituras, da
Palavra, percebe-se que somos envergonhados pelo comportamento dos
nossos juIzes, porque as causas se arrastam por longos e longos anos. Al,
compreendo. Mas, eu diria aos senhores que, por uma questão de juIzo,
assim entendemos, esse projeto será interpretado, no mInimo, como
casuistico, entendendo que o Tribunal de Contas precisa é de técnicos, de
empenho, de tecnologia e de compreensao da extensão do seu ministério e
entendendo que o prOprio Tribunal de Contas deveria se pronunciar. Os
JuIzes do Tribunal de Contas e os Conselheiros deveriam se pronunciar
dizendo se precisam ou não de mais Juizes. Porque, se precisam, tern de
reconhecer que precisam. E, se não precisarn, mas continuar como está 0
Tribunal, atrasados os julgamentos, as audièncias e Os veredictos, ou os
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Conselheiros estão cegos ou o povo está cego. Porque o povo está vendo, ou
pelo menos acha que ye, as acães no Tribunal, sendo amontoadas. Existem
quartos no Tribunal de Contas corn pacotes de processos. Talvez salam no
anode 2030 ou 2010, mas eles tern dejulgá-los.

Onde está a falha? 0 Poder tern de detectar. Este Poder tern poder para
isso. Então, vamos começar. E esse comeco se iniciará exatamente numa
refiexão mais arnpla, num debate maior desse projeto, o qual não foi
realizado. Temos al Deputados, apologetas desse projeto, que poderiam
falar. Falar ao menos a populacão de Minas Gerais.

Se alguém näo quiser ouvir, eu terei prazer em ouvir quem queira provar,
corn sua argumentacão, a atitude favorável a esse projeto.

Srs. Deputados, meus senhores, minhas senhoras, omo é dificil as vezes
falar ao coracão do homem! Como somos as vezes duros, tardios para ouvir!
Mas uma coisa eu sei: a qualquer momento que V. Exa. fizer uma reflexão do
seu passado, de suas atitudes, de suas vocacöes, de suas posicöes, de suas
defesas e ataques, julgando o motivo de cada uma delas, no mornento em
que se encontrar em erro e se arrepender e mudar de atitude, haverá urn
aplauso nos céus e bencãos em sua vida, porque o vaso continua sendo o
mesmo, o espirito é que sera diferente. 0 vaso continua sendo o parlamentar,
• politico, rnas o espirito será o espirito da verdade e da justica. E aquele que
• adquire, que o conhece, que o compra - e pode ser comprado -, é feliz. 0
provérbio diz: "Vende tudo o que tens e compre a sabedoria". Mas comprar
corn o quê? Corn dinheiro? Não, corn atitudes, corn renüncia de posicöes em
que haja reconhecimento do erro. Se esta Casa, que tern 77 sentencas, 77
cabeças pensantes, corneçar a refletir sobre si própria, sobre o seu ministério,
sobre cada projeto, o Brasil mudará, o Estado de Minas Gerais mudará, o
Poder Legislativo sera exaltado pelo povo, que também mudará. A fé e o
progresso voltarão ao povo. 0 povo, corn fé, vence qualquer situacão. Alias,
está escrito na BIblia que a fé é a vitória que vence o mundo. Não h6 crise
que a ela resista. Mas, sern fé na verdade, somos moldados por uma fãrma
que deforma, que faz de vencedores perdedores diante da justica de Deus,
pois a vaidade, a presunção, a mentira estarão presentes, mas que tambérn
faz de perdedores vencedores, pela humildade. Ainda que alguém julgue que
esteja perdendo, pode estar ganhando se fizer urna boa reflexão. Srs.
Deputados, posto que ha apenas 3 minutos e 12 segundos para o final da
reunião, ou da recomposição de "quorum", ou da votação, para a qual devera
haver nUmero suficiente, concluo esta hora de obstrução, mas também de
palavra. Levantei-me para obstruir aquilo que pode obstruir, na opinião
popular, o reto juizo, o reconhecirnento da grandeza do parlamento, desta

1.



I

LA

352
Casa maior do Estado de Minas Gerais. E por isso que gasto, que jogo
palavras, nào delirando, mas sonhando que ela pode ser ouvida, que pode
haver ressonância no coraçao de urn dos senhores. Conseqüenternent
coloco-me junto aos senhores, porque faço parte deste corpo parlamentar e
também estou pronto para ouvir, porque as palavras podem ressonar no meu
coraço, como muitas vezes já aconteceu. Peço, portanto, aos Deputados e
companhejros que façam uma boa ref]exão, que ponderem, porque temos
mais tempo.

Nós temos a histOria nos cobrando uma rnudança de atitude a respeito da
justiça. Urn pals que e avivado passa por uma luz. Mas a luz tern urn
problema: ela mostra os erros; portanto, os hornens arnam mais as trevas do
que a luz. Mas se houver uma mudança de atitude, se houver urn
arrependimento, uma confissâo a Deus, e Deus é Deus, todos os erros serão
desrnanchados, e haverá uma nova vida, urna nova unção, urn novo
ministério, urn novo compromisso agora casado corn aquele que pode dar a
vitôria maior, que é a vida eterna. E a vitória será a condenaçao do pecado,
que e a rnorte, e a verdade estará corn todos os senhores. Mas, para isso, é
necessárlo uma reflexão. E é refletindo, já de inicio, e compreendendo Os
senhores, cornpanheiros Deputados, que neste mornento termino a minha
fala, solicitando aos senhores a compreensão de urn Deputado que tern o
clever e o direito de expor o seu ponto de vista e que cré, corno os senhores,
que todos Os senhores são igualmente importantes para Deus, para a justica
e para a verdade e podern mudar de atitudes. Que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado por esta oportunidade que os senhores me deram e por
ficarem aqui me ouvindo. Agradeço ao nobre Presidente, Deputado Francisco
Ramalho, e a esta Casa e espero a rejeição deste projeto. Obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para discutir, o Deputado Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de,

inicialmente, informar que não estou obstruindo a votacão, mas sinto-me no
direito e no clever de expor as minhas idéias. Acho fundamental fazer essa
discussão, ainda que esteja equivocado. Devo dizer que me sinto
absolutamente livre para falar o que penso, votar de acordo corn o que penso,
enfim, tomar uma postura totalmente independente.

Neste momento, todos nós reconhecemos a situação em que se encontram
o Pals, o Estado de Minas Gerais e, também, todos os municipios. A
sociedade brasileira tinha a expectativa desse pacote. A classe politica
brasileira tinha consciéncia de que estávamos na iminência de urn segundo
pacote. 0 primeiro foi desastroso, e o segundo também seria. E ainda assim,
infelizmente, para o meu gosto, a sociedade optou por Fernando Henrique
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Cardoso, novamente em 10 turno.
Devo dizer que todos reconhecemos que alguma coisa tinha de ser feita

agora, rnas não nos esqueçamos de que isso poderia ter sido feito ha quatro
anos. Mas al haveria o cornprometimento da reeleicão do imperador
Fernando Henrique I. Por isto ele não tomou essas medidas antes: corria o
risco de não se reeleger e de não manter o seu projeto pessoal, em
detrimento do interesse do povo brasileiro. Todos nós reconhecemos que
alguma coisa tinha que ser feita, mas sabernos que as medidas podertarn nâo
ser tao amargas como são agora, se tivessem sido tomadas ha quatro anos,
pois ja eram do conhecimento de toda a equipe do Governo. Volto a dizer que
estaria comprometido o projeto de reeleição do imperador Fernando Henrique
1.

Neste momento, é claro, não apenas dizemos que é uma crise
internacional. Dizemos que a crise intemnacional é algo que não dependeu do
Pals, mas sabemos que o Brasil poderia estar melhor preparado para
enfrentá-la. E é exatamente baseado nesse racioclnio que quero desenvolver
meu pensamento. Que ha urn mornento de crise é claro, inequlvoco. Não ha a
menor düvida de que essa crise aponta para sacrificios da sociedade. Quem
não entender isso estará na contramão da história. E é corn esse raciocInio
que quero trabalhar. Deveriamos nos sacrificar urn pouco, já que todos estão
cortando na came. Por que nOs não nos sacrificamos urn pouco? Por que não
ha urn pouco de sacrifIcio da estrutura dos recursos destinados ao Tribunal
de Contas e ao Poder Legislativo? Corn esses recursos, hurnanos ou
financeiros, podemos viabilizar urna estrutura mais eficiente, mais competente
para a fiscalizacào da coisa pUblica, corno é o caso agora do rnunicipio, e
tarnbérn da estrutura do Estado de Minas Gerais. E essa discussão que
podernos fazer. E não custará tanto se soubermos racionalizar a estrutura
existente, se soubermos otimizar a aplicacão dos recursos já destinados para
a legislação e a fiscalizacão, que e o caso do Poder Legislativo, envolvendo 0
Tribunal de Contas. Claro que esta sociedade e este Poder não vão carninhar
para o suicidio, neste momento em que se fala de sacrificio, se ainda
impornos mais sacrificio a sociedade, sem darmos uma ponta de contribuição
e colaboracão. E possIvel isso? Claro que é possivel. Já temos no Tribunal de
Contas uma estrutura que cuida dos municIpios. Se não cuidarão mats do
municlpio, claro que essa estrutura pode estar a servico desse tribunal. E al
vão dizer que poderiarn apenas apareihar melhor o Tribunal de Contas. Nâo
acredito que seria sO isso. 0 Distrito Federal tern o mesmo nUrnero de
Conselheiros que Minas Gerais. Minas Gerais tern 853 rnunicipios, e 0 seu
orçamento 6 de R$13.000.000.000,00. Como 6 que posso achar que se
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Brasilia é eficiente corn sete, Minas Gerais, corn toda essa estrutura, também
o será? A menos que as nossos Conseiheiros do Tribunal de Contas e toda a
estrutura fossem extraordinários e pudessem se multiplicar. Dizem que quem
faz todo a trabaiho é a assessoria. Muita bern, rnas alguem terá que julgar,
aiguém terá que examinar, ou varnos adrnitir que os Conseiheiros vão fazer
de qualquer jeita, ou nâo terão condiçães de faze-Jo? São 853 municIpios.
Assirn, acho que essa discussâo tern que ser feita, sim. Isso ern nome da
fiscalizaçao. Principairnente num momenta de crise, de dificuldades, em que
precisamos atimizar a aplicação dos recursos. Se fecharrnos as ralos,
certamente sobraräo recursos para serem aplicados nas areas fundamentais.
Os senhores sabern, e nos sabemos. A certeza da irnpunidade é urn incentivo
a corrupção. E urn Incentiva a desvios dos rumos corretas. Eu sei, e as
senhores sabern, que nos municipios, infelizmente, a Câmara Municipal, na
maioria dos casos, não tern sido eficiente nem eficaz em seu papel
fiscalizador. Sabemos coma as coisas funcionam; lidamos corn as politicos.
Sabernos que quando a Prefeito faz a Maioria ele manda e desmanda, e tudo
é aprovado. Assim, não possa confiar apenas na Cãmara de Vereadores.
Talvez, se criássemos urn conselho municipal - mas isso não depende de nós
-, nâo é campeténcia nassa. Então, pergunto-me e coloco para reflexão. Se
evitássernos que a dinheiro püblico dos municipios e do Estado saisse pelos
ralos não multipljcariamos a eficiência e a eficácia do Estado e dos
municIpias? Tenho uma expectativa de que sim. Para termos rnais sete
Conselheiros, ainda que corn seus gabinetes, gastarIamos. Vou conceder urn
aparte, mas deixe que eu conclua meu raciocInio. Acredito nessa
possibilidade sirn, e so votarei esse projeto favarável corn essa condição,
fora disso não tenho condiçào nenhurna de votar apenas para aumentar
despesas para a Estado. 0 que levanto neste mornento é que precisarnos
fazer corn que as Prefeitos tenharn urn Orgão fiscal izador, que saibarn que, no
final de cada ano, suas contas serão examinadas, que não ficarão mofando
par 10, 15 anos, e que, talvez, não sejam apreciadas. Acho que essa é urna
das condicaes para forçar a Executivo Municipal a buscar uma administraçao
rnais hanesta, rnais séria, mais transparente. Sabemos que estamos
avançando e precisamos avançar, rnuitas vezes corn urna raupagem de barn
governo, corn muitas obras feitas a urn custo 3 ou 4 vezes major do que a
real. Essa é urna forma de corrupção, e ninguern desaprova de urn modo
geral.

Se tenho urn Orgãa de contrale externo campetente, eficiente e eficaz para
inibir isso, mesmo que as recursos sejam escassas, que eles se multipliquem
em benefIcio rnaior para a sociedade. Acho que é dentro dessa linha que
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devemos discutir. Se não for possivel fazer uma redução de despesas,
buscando a otirnização dos recursas existentes, al, sirn, deveremos estar
contra. Mas nãa posso me negar a discutir a possibilidade de buscar urn
cantrole maior para a bern da sociedade brasileira, no nosso caso, na
sociedade mineira.

Gostaria de continuar a discussão. Estamos votando em 1 0 turno, ha, ainda,
o 20 turno e ainda teremos a lei complementar. Mas já que esse assunto veio
a discussão, porque não discutirmos isso?

Reconhecernos que a Tribunal de Contas do Estada avançou, e muito, no
seu aparelhamento, na informatizacãa, na preparacão de seus técnicas, rnas
sempre chegarernas num gargala: teremos sempre sete Canselheiros para
julgar as contas de todo a Estado de Minas Gerais, do Poder Executiva
Estadual e tarnbém dos 853 municipias.

A Deputada Maria José Haueisen* - Deputado, acha interessante sua
colacação quando V. Exa. fala da necessidade de discutir mais, de ter mais
conhecirnento. Os informes que passarei aqui, que são ainda poucos pela
gravidade do problema, foram passadas a nOs pea Sindicato de
Trabalhadores do Tribunal de Contas.

V. Exa. falou na possibilidade de gastos de ate R$3.000.000,00 para que a
nova Conselho do Tribunal de Contas funcione. A infarmação que temas aqui
é que a atual Tribunal de Contas, corn 2 mil servidores, nümeras redondos,
tern uma despesa de R$100.000.000,00 par ano. 0 nova Tribunal de Contas,
no minima, corn 900 servidores, parque teria de ter urna estrutura que desse
possibilidade de trabaiho, custaria R$45.000.000,00. 0 que estamos vendo?
O que faz falta para que as contas sejarn aprovadas não são Conselheiros, e
sirn técnicos e auditores. Temas vagas para quatra auditores. Cada
Consetheiro tern urn auditor, e apenas tres auditores estão trabalhando, pois
as outras se aposentaram; eritãa, ha espaço, ha vaga para quatro auditores.

Mais ainda, a que propãe a atual projeto? Propöe que sejam aproveitadas
as estruturas e os funcionários desse Tribunal de Contas que está aI. Então,
que serâo aproveitados as mesmos funcionários para fazer a mesrno
trabalho, apenas que virãa mais sete Conseiheiras para garantir a espaco, e
garantir uma vaga. Corn certeza, ficarão 16, numa salinha reservada para
eles, esperando que seja aberto concurso para esses 900 funcionários, no
minima, mas para eles ainda não ha estrutura fisica.

Deputada Miguel Martini, acredito na sua boa intenção, e é par isso que
estau aqui, não perdendo tempo, mas ganhando tempo corn a senhor.
Acredito que as gastos cam esse nova Tribunal de Contas não ficarn apenas
em R$45.000.000,00. Hoje, além da estrutura fIsica, vern toda parte de
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informatizacao vem toda parte de mobiliário, justamente numa época em que
se fala tanto na contenção de gastos.

o Deputado Miguel Martini - Deputada, dentro de seu raciocinio, digo que
esse pessoal já existe, esse mobiliário já existe, esse espaço fisico já existe,
essas despesas já existern. Existindo ou não o novo Tribunal, essas
despesas existem.

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte)* - Deputado, deixe-me
concluir a meu aparte.

o Deputado Miguel Martini - Não estou admitindo a possibilidade de manter
os gastos de R$100.000.00000 e arrumar mais R$45.000.000,00 de
despesas. Não estou fazendo esse raciocmnio. Estou falando de ocupar urn
espaço que já ternos, já existe 0 gasto.

Se esse espaço já está sendo utilizado para a prestacão desse serviço, e
urna outra estrutura vai prestar a mesmo serviço, essa estrutura
acompanha.

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte)* - Urn aparte, para que eu
possa concluir. 0 que falta, Deputado, não são Conselheiras NOs ja falamos
isso ainda ha pouco...

o Deputado Miguel Martini - Isso é na visão de V. Exa. Eu acho...
A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte)* - Não faltam Conseiheiros, e

sim técnicos e auditores. Então, que fosse aberto urn concurso para as quatro
Auditores. Isso ja desafogava urn pouco Os trabalhos. Que fosse aberto
concurso para as técnicos que estão fazendo falta. Então, nesse caso, OS
gastos não chegariam, de maneira nenhuma, aos 45 milhOes. Se o que está
fazendo falta Ia é Auditor...

o Deputado Miguel Martini - Mas estaria acrescentando despesas...
A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte)* - SO para concluir. Então, 0

que faltam são quatro Auditores, que são concursados, e funcionários
técnicos para agilrzarem a trabalho. Justamente agora, haverá tanta despesa
e tanto sacrificia. Mais outra coisa, par que esta Casa guardou esse prajeto
desde a més de abril, se não me falta a memória ? Por que ela deixou passar
as eleicaes, deixou passar tudo e hoje, quando a imprerisa está tao ocupada
corn a pacote, vem vatá-lo a toque de caixa? Não, Deputado, sejamos muito
serios no que estamos falando e fazendo. Sejamos bern canscientes daquilo
que estamos querendo, porque a povo ja esta cansado. Agora não é tapar 0
sal corn a peneira. Muito obrigada pelo aparte que me foi cancedido. Devolvo-
he a palavra.

Prorrogacao da Reunião
0 Sr. Presidente - Neste momenta, a Presidéncia interrompe a Deputado
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Miguel Martini para anunciar a prarrogacão desta reunião ate as 14 horas.
Continua corn a palavra a Deputado Miguel Martini.

Deputado Miguel Martini - Quero dizer para a Deputada Maria José
Haueisen que não compete a mim colocar ou retirar urn prajeto da pauta.
Desde que ele foi colocado na primeira vez, continua corn rnesma apinião e
corn a mesmo posicionamento. Se se vai discutir a hora em que ele entrau ou
deixau de entrar, deve-se de cobrar de quem é responsável par isso. A mim
cabe discuti-lo, quando ele é colocado em pauta.

Deixe-me desenvolver a meu raciocInia, depois eu concedo a aparte. Então,
a que eu queria era dizer que nOs nao pademos, sob pena de trazermas
prejuIzos para a prOpria sociedade, apenas olharmas a aspecto negativo e
ate mesmo...

Então, nOs não podemas apenas nos fechar e dizer: 'eu acha que é "trem
da alegria", eu acho que isso val acrescentar despesas, não aceito discutir,
vamos retirar esse projeta, nao vamos pensar nissa, vamos mandar urn
requerirnento pedindo que seja feito urn concurso que aumenta rnais trés, e
estã resolvido a problema". Penso que não é assirn, se sabernos que ha urna
necessidade. Entãa, penso que ternas de buscar uma opção. Se eu não
tenho uma apcão, entãa you discutir para ver se eu rnelhoro a que está
colocada. Eu não passa é fazer de conta que todos as Prefeitos são homens
santos, puros e hanestos; que as administraçOes municipais são uma beleza
de transparéncia, que ha eficiência do Tribunal, da forma coma ele está, cam
todo a esforco de informatizacão e de competência dos técnicos, que é
suficiente; pais sabernos que ha contas de 10 e 15 anos que ainda não foram
apreciadas. E, quando elas são apreciadas, faz-se a julgamento, entra-se
corn urn recurso e ha a necessidade de urn nova julgamento. Eu não posso
fazer de conta que, quando a legislador federal determinau que seriam
apenas sete Conselheiros, ele contasse que poderiam rnultiplicar-se a
nümera de municipias. Se eu considerar que a Distrito Federal ou a Acre, urn
Estado pequena, tern uma estrutura de sete Consetheiros e que Minas
Gerais, cam a tamanho que tern...

0 Estado de Goiás, par exemplo, acabou corn a Tribunal, rnas recriau-o
novarnente. No Rio, existe a Tribunal de Contas do MunicIpia do Rio de
Janeiro; em São Paula, existe a Tribunal de Cantas do MunicIpia de São
Paulo. E par qué? Porque se descobriu a necessidade de sua criacão,
considerando-se a tamanho do municipio e a volume de trabalho a ser
realizado. Ora, a orçamento do MunicIpia de São Paulo é major que a d2
maioria dos Estados da Federacão.

0 que se buscau corn a criacãa dos Tribunais de Contas municipaiS
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Quando se fala de risco e de possibilidades, surge outro aspecto a ser
considerado E claro que so o fato de existir urn fator inibidor já impedirá que
as administracoes pOblicas municipais e estaduajs se desviem do rumo
correto.

A verdade é que talvez, para mirn, isso esteja muito claro, pelo fato de eu
haver sentido na came a vontade de fazer uma grande fiscalizaco no Estado
de Minas Gerais e de nâo ter conseguido reaHzá-la como gostaria. Tive
dificuldades, e muitas. Precisava de respaldo do Tribunal de Contas. Mais a
frente, contei corn a boa- vontade do seu Presidente e consegui avançar
bastante, mas ainda näo a contento.

Fomos fazer a fiscaiizaçao em diversas obras, 'in loco". Fiscalizacao é isso:
é ir ao local e verificar o que pode ensejar uma auditoria, mas pouco
conseguIamos.

Temos que reconhecer que esta Assembléja Legislativa, corn toda a
competência de seus técnicos, nào consegue fazer uma eficiente flscalizaçao
do apareiho estatal.

A palavra de ordem deve ser sacrificio, sirn. Náo dá para acrescentar urn
centavo de gasto mais, nâo dá para exigir mais nada, mas corn o que temos é
possivel criar uma estrutura rnais eficiente de controle externo.

0 Deputado Errnano Batista (Em aparte)* - Nobre e conspicuo parlamentar,
Deputado Miguel Martini, o discurso de V. Exa. exala sabedoria e
racionalidade Qualquer pessoa que o ouça corn o espirito desarrnado
aprende muito.

V. Exa. traz a drscussão para o campo das idéias, mas, lamentavelmente,
quando se discute a idéra, aqueles que nâo tern o que rnostrar apelam para 0
sentimento, e, muitas vezes, para sentimentos tortos, viciados pelo uso
costumeiro do exercicio da oposiçäo.

V. Exa. faz excelentes colocaçoes, quando parte para a discussâo do
impacto financeiro. 0 irnpacto é positivo, altamente positivo, porque
representa a abertura de uma torneira, que vai pingar algumas gotas, mas
pode fechar outra torneira, que entorna recursos substanciajs.

lnfelizrnente, a Oposiçao tenta passar a idéia da criação de urn "trem
alegria". Acho urn absurdo procedimento dessa natureza. 0 que está
julgamento é a criação de urn tribunal para julgar.

De que adiantaria a Belo Horizonte, corn suas 100 ou 150 varas, corn
nUmero enorme de oficiais corn processos tramitando, chegar ao fim sen
julgador?

0 Tribunal precisa sair de sua condiçao de Orgáo fiscalizador e punidor.
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erário püblico não interessa punir ninguém, ou meihor, interessa, rnas não ha
vantagem nenhurna em punir alguém porque desviou recurso, seja por
incompetência ou por falta de caráter. 0 que interessa é evitar que esses
recursos sejarn desviados e fazer corn que sejarn utilizados para o bern da
população.

0 Tribunal precisa sair dessa sua condiçäo e passar para a posiçao de
órgão orientador. Quantos administradores püblicos continuam participando
do processo eleitoral, quando, na verdade, deveriam estar afastados por
incompeténcia ou por falta de condiçâo moral. Mas é exatamente por falta de
julgamento do trabalho executado por eles inadequadamente. Continuarn na
vida pUblica e isso precisa acabar. Mas existem tarnbérn aqueles outros, que
querem agir bern, querem proceder corretarnente, rnas não puderarn
frequentar bancos de escolas, não puderarn freqüentar seminários e näo
podem vir, dada a distância, 16 do extremo node, do extremo nordeste ou do
extremo sul ou sudoeste para freqUentar as salas dos tribunais e sâo vitimas
de firmas organizadas aqui da Capital, que Os levam a proceder de maneira
errada e, assirn, tern as suas contas lesadas, rejeitadas, rnas, da sua parte,
agiram corn a melhor das intencöes.

Deputado Miguel Martini, parabenizo V. Exa. por compreender a idéia, por
compreender que realmente ha a necessidade e a abertura pequena que se
propöe tern o condão de fechar urna torneira enorme. Econornizar recursos
pOblicos é agir dessa maneira, e proceder assim, e evitar que o erOrio seja
lesado continuamente como vern ocorrendo no rnundo administrativo dos dias
modernos.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leáo (Em aparte) - Serei breve, ate porque
desejo fazer uma proposta a V. Exa. diante do que foi colocado aqui.
Divergéncias, polêrnicas ainda nâo resolvidas. Acho que a sua linha de
raciocInio e muito interessante quando questiona o que é meihor para o
Estado do ponto de vista da prevencão, para que os recursos pOblicos nao
sejam desperdicados, desviados e aplicados de maneira indevida.

Qua[ a melhor solucao para esses problemas? E a criacão do Tribunal, a
criacâo de uma outra estrutura capaz de fiscalizar rnelhor e de conternplar
rnelhor as acöes governarnentais para que esses recursos possam ser
colocados a servico dos interesses coletivos.

Dentro dessa linha, o rneu entendimento é que nâo dá para vencer uma
polemica dessa dimensäo, votando urn projeto dessa natureza, hoje. Estou
vendo a insistência da Assembléia Legislativa em votar esse projeto agora,
porque, na realidade, nern todos os interesses em jogo estâo suficientemente
esclarecidos, o que constitui urna grande polémica.

da
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Se de urn lado existe a manifestação do desejo e a sinalização de que esse

Tribunal possa resolver a situacão, por outro ado, também corn a mesma
consisténcia, ha a preocupaçâo de que isso não signifique nada rnais do que
uma estrutura para atender a interesses particulares.

Gostana de propor a V. Exa. que nOs acordássemos, na Assembléia
Legislativa, que essa questao do controle de contas e da fiscalizaçao do
Estado, antes da votação desse projeto, fosse exaustivamente analisada.
Temos condiçöes para isso. So depois votariarnos urn projeto melhor, para
que as recursos püblicos fossem utHizados na lôgica do interesse coletivo, do
desenvolvirnento do Estado.

Gostaria muito que a linha de trabalho defendida neste momenta fosse a da
análise exaustiva do que e melhor para a Estado de Minas Gerais. Depois,
votarlamos.

0 Deputado Miguel Martini - Considero a proposta interessante e acho que
existem diversas maneiras de se operacionalizar isso. Primeiro, porque
estamos votando em 1° turno - a proposta terá que ser votada em 2 1 turno e
voltará a Comissão para análise. Segundo, porque terernos ainda a lei
complementar, que terá de ser votada aqui também, em 1 1 e 21 turnos, terá
de ser sancionada e voitará a esta Assembléia. Acho que comecamos a falar
uma linguagem que pode avançar no sentido de se discutir em idélas e
aprirnoramento Estou, de püblico, reafirmando que não aceito votar, não
votarej e estarei contra se isso significar mais problemas para a Estado de
Minas Gerais, para as cofres piblicos. Acho que é perfeitamente passIvel
otimizarmos as recursos já existentes. Se não fizermos nada, serão gastos
dessa maneira.

Não aceito que não se discuta a idéla e que se diga apenas que é trern da
alegria, porque ha coisas positivas. Pessoalmente, tive a oportunidade de
conversar corn V. Exa. desde a primeira vez, dizendo de alguns pontos que
achava que deveriam ser considerados. PartirIamos de alguns principios e
trabalhariamos corn eles. Melhor seria alguem não aparecer no Plenário para
votar, alguém dizer que vota e não vota, se escorider. Sabemos que todos
esses artificios são possiveis, mas acho que nâo é esse a nosso papel. 0
nosso papel é enfrentar. Não temos que ter medo de enfrentar a verdade. As
canvicçOes são de cada urn, e, na medida em que cada urn as expãe, não
pode ser condenado e nem aplaudido par isso, pode apenas expor, e que
cada urn faca a seu julgarnento.

Acho que temos de discutir, sirn. Vou expor minhas idélas, como estou
expondo, corn clareza. E admito que parto de alguns pontos dos quais não
abro mao. Quer dizer, isso não e passivel num momenta de sacrificio. Ate
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mesmo como Presidente da UNALE tenho esse dever e esse compromisso
de fortalecimenta do Poder Legislativo. Seria urn desastre para a Poder
Legislativo, na Otica do seu fortalecimento, que todos se sacrificassem e
viéssemos aqui criar algurna coisa para aumentar ainda mais esse sacrifIcio,
na contramão da histOria. Seria urn grande prejuizo para a própria
democracia, para a Poder Legislativo. E a que queremos é a contrário,
queremos fortalecer este Poder. E, para issa, precisamos de rnecanismas de
fiscalizacão, porque essa e urna missão nossa, de parlarnentares do Estado
de Minas Gerais. E nessa linha que quero discutir, e acho que näo podemos
nos furtar a essa discussão. Acho errado apenas dizer demagogicamente que
é so porque issa agrada ou desagrada. Se a minha proposta for derrotada,
paciência, rnas tenho uma proposta porque acho que temos que caminhar
baseados nessa lOgica.

Coma bern disse a Deputado Ermano Batista, ternas que avaliar a que é
gasto. Se disser que tenho R$10.000.000,00 aplicados na saüde, nãa passo
considerar issa coma gasto. Isso, para mim, é investimento. Então, depende
desse conceita. Se you evitar que milhOes sejam desperdiçados, sejam
roubados, qualquer investimento é lucro. Mas tenho que procurar uma
otimizacãa da aplicação desse recurso ptiblico, porque é assim que está
determinando a momenta atual.

Antes de fazer esse debate, sO quero dizer a seguinte: uma das crises que
estamos vivendo hoje é a problema da Previdéncia. E sabemos que a grave
problema da Previdëncia fai a desvio de recursas püblicos, fai a raubaiheira
dos recursos pUblicos destinados a Previdéncia. Havia um bolo muito grande,
que nao seria totalmente gasto, e alguém achou urn jeita de meter a mao aqui
e all.

Se tivesse urna estrutura de fiscalizacão que irnpedisse isso, denunciaria e
não precisaria fazer esse sacrificlo que faça agora. Quantas estradas foram
feitas par um valor quatro au cinco vezes major? Onde está a economicidade,
além da honestidade? Esse principia tern que ser observado.

Então, não temos que ter medo au que estar contra a principlo. Qualquer
estrutura que dê transparéncia e major fiscalização é extremamente pasitiva.
Sabernos que a nosso Pals ainda não e a meihor, em termos de carrupção.
Meihoramos bastante, mas ainda ocupamas urn lugar que, tristemente, não é
dos melhores. Poderlamos estar, de acordo corn uma classificaçào feita
recentemente, muito mais bern cobocados do que estamas hoje. E é desta
maneira que conseguimas: canscientizando a sociedade, colocando
apareihos e mecanismos de controle que venharn a inibir esses desmandos
todos.
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Mas, se não avancarmos nisso, corn três ou quatro Auditores somente,
acho que haverá como resolver o problema.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Ouvi corn atençâo, Deputado.
Acho que este debate é muito importante. 0 senhor ainda terá 20 ou 30
minutos pela frente. Mas o debate é importante porque nos leva a entender o
projeto. Tenho a convcçâo absoluta de que muitos dos que estáo aqui näo 0
entendiarn, mas corn estas exposicoes, varnos entendé-lo meihor. Veja bern:
o Deputado Ermano Batista disse uma coisa importante. E verdade. Quanto é
que se gasta? Vamos supor que se ira gastar mais "x". Quis dizer isto: vamos
supor que se gaste "x". Mas vocês não acham que a corrupçâo oriunda da
falta de apuraçâo dos processos municipais sâo rnilhares? Gasta-se 10 vezes
x ou "x" elevado a 10. Então, ha uma hora que a despesa compensa. Nisso V.
Exa. errou, porque, se o Tribunal realmente funcionasse, valeria a pena.
Agora, como V. Exa...

o Deputado Miguel Martini - V. Exa. disse que errei ou acertei?
o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Näo. V. Exa. acertou, mas, veja

bern, so errou em uma coisa: "Se despender qualquer coisa, voto contra". Sou
contra, mas you falar, pnmeiro, do ponto de vista do Deputado Ermano
Batista.

o Deputado Miguel Martini - Porque estou convencido de que é possivel
sem...

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Mas o projeto me convenceu. 0
projeto diz isso. Se votarmos esse projeto, em 10 turno, como está agora, diz
que não haverá despesas para o Estado, mas que Os recursos serão do
prOprio orcamento do Tribunal de Contas do Estado? Não.

Mas, veja bern, o Deputado Errnano Batista apresentou urn novo problema.
Disse o seguinte - talvez não tenha percebido: vai gastar-se, mas quanto se
vai gastar no Tribunal de Contas do Municipio? "X". E, quanto se gasta, hoje,
como conseqüência da corrupção oriunda da impunidade e da falta de
julgarnento para esses processos que estâo Ia ha dezenas de anos? Gasta-
se 10 vezes "x". Então, o "x" cornpensaria ? Claro, o Estado estaria ganhando
9x. Entendeu? Então, nisso al, o Deputado Ermano Batista está certo.

Entretanto, o que estamos questionando agora é se a nomeação ou a
indicaço de sete Juizes será a solucão para o que está aI. Vou lhe fazer urn
relato. Foi contado em meu gabinete...

o Deputado Miguel Martini - V. Exa. tern 2 minutos. Em 2 minutos, retomo a
palavra.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - V. Exa. pode retomar minha
palavra no rneio do discurso, e falarei depois, mas o povo vai perguntar.
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Veja bern: certa vez, em meu gabinete, diante de dois jornalistas, urn deles

amigo meu, chamado José Clóvis, e de mais algurnas pessoas, chegou urn
Auditor do Tribunal de Contas, urn ex-Auditor, urna das pessoas mais
cornpetentes que conheco.

Ele dizia assim: estou horrorizado, porque, como Auditor do Tribunal de
Contas, fui a urn municipio fazer averiguacào de uma suspeiçào de corrupção
do Prefeito. E me deu o nome do municipio, rnas nào estou me lembrando do
nome. Parece-me que é no Oeste de Minas. E ele foi corn uma equipe do
Tribunal de Contas a fazenda do Prefeito, quando Ihe perguntou onde
estavam os R$500.000,00. E o Prefeito Ihe disse: "Olhe, estão aqui. Venha
cá. Estâo aqui na plantacâo de algodäo, nas máquinas, na piscina". Como o
Auditor era crente, disse-the que ia denunciá-lo por aquilo. 0 Prefeito entao
pegou urn revolver e atirou no carro do Tribunal de Contas. Entâo, esse
auditor se dirigiu a Policia Federal e fez a denUncia. Depois, urn Deputado
charnado Pedro Leopoldo, se não me engano; não: é Leopoldo Bessone,
esteve no Tribunal e, apesar do relatOrio estar pronto, o Presidente do
Tribunal disse-Ihe que não poderia fazer aquilo no momento e que ele tinha
de entender. Será que o compromisso do Tribunal, muito ligado aos poderes
politicos, nào termina sendo urn conluio que o invalida, não [he perrnitindo ter
urn pouco mais de independéncia? E uma questão a ser levantada. A
situacâo está al. 0 povo brasileiro ja näo agüenta e clama por justica. Se
esse Tribunal tern condiçao de, diligenternente, atender as necessidades de
justica do povo mineiro e nâo o faz, o acréscimo de rnais urn tribunal não
seria a solucâo, mas urn problema a mais.

0 Deputado Miguel Martini - Para concluir meu raciocinio, acho que a
sugestäo do Deputado Adelmo é pertinente, é válida. Caminho tambérn corn
essa proposta, mas ternos de encontrar a methor maneira. Ha o segundo
turno, ha a lei cornplementar, ha a cornissáo. Da forma corno está, sern as
modificaçöes, também no voto, mas não descarto essa discussão neste
momento, porque estou convencido de que é preciso criarrnos urna rnelhor
estrutura de controle externo e que é possIvel, corn os recursos existentes,
criá-la sem acrescentar despesas para os cofres do Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado.

Questáo de Ordern
o Deputado João Leite - Solicito a essa Presidência que encerre esta

reuniäo, já que nao temos continuacâo dos trabalhos.
0 Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na

pauta, a Presidência vai determinar que seja feita a charnada para a
recomposiçào de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a

L
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o Sr. Secretárjo - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 30 Deputados. Portanto, ha

"quorum" para a conUnuacào dos trabaihos Corn a palavra, para discutir, 0Deputado Ivo José.
o Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados pessoas presentes

as galerias, no inIcio da discussao da PEC n o 48/97, a nossa Bancada, por
meio do companheiro Adelmo Carneir-o Lea-o, apresentou algunsrequerimenos Pensamos ser oportuno retomar a apresentacao deles,porque entendemos que os requerimentos foram apresentados corn urna
Justificativa plausivel. 0 importante é que nâo os esquecamos

Urn deles, que pede o adiamento da votacâo dessa discussâo, que fol
inclusive confirrnado agora, no mornento do aparte do Deputado Adelmo
Carneiro Leão a fala do Deputado Miguel Martini, mostra que questaes
anteriores a essa proposta de emenda a Constituiçao persistem. Por
exemplo, ha a questao do Estado como urn todo, a questao das Prefeituras
que vivem corn a queda de receita do Estado e dos municIpios. Essas
questoes justificarn o adiamento, ate para clue os entendjmentos possam
acontecer. Os entendimentos que porventura acontecerem nas discussöes
fora do Plenário podem justificar ou não a tramitacao.

Em outro requerimeno da nossa Bancada, encaminhado pelo Deputado
Adeirno Carneiro Leâo, solicitani-se informacoes sobre o impacto financeiro
nos cofres do Estado, quando de urna eventual aplicaçao dessa PEC. Ao
afirmar que o impacto é positivo, de acordo corn as falas do Deputado Miguel
Martini e do Deputado Irani Barbosa, podemos dizer que nada mais é que urn
exercIcio de retOrica. Da mesrna forma, eles poderiam dizer que a
contestacao dos Deputados que fizeram aqul o encaminharnento poderia ser
também urn exercicio de retôrica da Oposicao Entáo, nada melhor que
discutir o impacto da aplicação dessa proposta de ernenda, que cria esse
Conseiho nada melhor que analisar a situaçao financeira do Estado.

Outro ponto que gostaria de incluir também nessa discussao, é o que pensa
o atual Governo sobre essa proposta de emenda a Constituicao já que
durante toda a sua carnpanha abordou as dificuidades financeiras por que
passa o Estado. 0 que pensa o Governo sobre isso? E também o que
pensam o futuro Governo e o PMDB sobre essa PEC. Nâo tivemos ate 0
momento a opOrtunidade de ouvir a opiniao de quern estará a frente do
próximo Governo. Ou seja, de quern estará coordenando o conjunto de forças
que vai governar o Estado de Minas Gerais. Gostariamos de conhecer a
opiniâo do PMDB sobre essa questão para que não fiquem düvidas corn
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reiação a posiçào dos representantes do PMDB, assirn como todas as
dUvidas aqul elencadas pelos Deputados Adeimo Carneiro Leão, João Leite,
Raul Lima Neto e Maria José Haueisen, enfim, todos os que falaram e
apresentararn questionamentos a tramitação dessa Proposta de Emenda a
Constituiçâo.

Outra questão que também gostariamos de trazer para analise neste
mornento é o contexto e a conjuntura do mom ento. Na verdade, a situacäo foi
agravada corn a apresentação desse pacote de ajuste fiscal que, na verdade,
é urn conjunto de medidas que vai trazer aurnento de impostos, recessäo e
inseguranca para o nosso Pals. Nesse contexto, não podemos deixar de
incluir a nossa preocupação corn o desemprego que, sern dUvida nenhuma,
será agravado em virtude dessas medidas baixadas ontem pelo Governo
Federal.

Podemos citar algurnas empresas do nosso Estado e do nosso Pals que já
vêm tendo reducão em seus quadros de trabalho, nos ültimos anos. Corn
certeza, essa situação será agravada a partir dessas medidas. Por exemplo,
a Fiat Automóveis, em dezembro de 1997, possula 23.500 trabaihadores,
mas hoje possui apenas 17.000 trabalhadores diretos. Em cerca de 10
meses, houve uma queda de 6.500 empregos diretos. Lendo a "Folha de S.
Paulo" de hoje, verifiquei que a previsào é de uma reduçäo de 2 rnii empregos
de hoje ate o final de dezembro. Ou seja, 8.500 postos de trabaiho direto vào
acabar de dezernbro de 1997 a dezembro de 1998, na Fiat Autornóveis.
Muitos pais e mães de famulia estarão desempregados, e, corn certeza, os
reflexos indiretos dessas demissöes atingirão urn nümero no rninimo trés
vezes major de pessoas.

A ACESITA é outro exernpio que podemos char. Desde que foi privatizada,
ha cerca de trés anos, houve uma reducâo para metade dos niveis de
emprego. Recentemente, no mês passado, a ACESITA parou a producâo do
seu alto-forno e está afirmando que vai demitir em torno de 1.600
trabaihadores ate o final deste ano, fato da rnaior gravidade, que atinge uma
empresa importante do nosso Estado, da nossa econornia. Não podemos
deixar de levar isso em consideracáo ao analisar qualquer projeto, quaiquer
med Ida que va ter impacto na economia do nosso Estado.

A Celulose Nipo-Brasileira - CENIBRA - está, neste momento, corn a sua
produçäo parada. A CENIBRA, que teve sua produçâo duplicada
recentemente, não gerou urn emprego sequer. Ela tern urn piano de
investimentos de rnais de R$1.000.000.000,00, rnas já saiu na irnprensa que,
mesmo aurnentando investimentos, a ernpresa vai reduzir, de maneira
drástica, o nivel de emprego de sua fábrica.
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Isso para citar apenas alguns exemplos do nosso Estado nesse contexto,

nessa situação gravIss p nia de desemprego que ronda Os trabalhaçjores e a
população do nosso Estado. Entâo, não poderlamos deixar, de maneira
alguma, de analisar a oportunidade dessa proposta de emenda a
Constituicao por mais que os defensores dela afirmem que val gerar receita,
sendo que, de imedjato, estaremos na opinião püblica, criando cargos,
criando estrutura, onerando Os cofres pübiicos.

Não podemos deixar de ver o que está em torno da Assembléia, em torno
do Governo, em torno do nosso Estado. Nâo poderlarnos de maneira alguma
deixar de colocar todo esse contexto para tomar as nossas decisöes de
maneira conscjente de maneira responsável de maneira que a populaçao do
nosso Estado possa aplaudir, sabendo que foram as melhores decisôes para
o nosso Estado e para o nosso Pals.

Gostaria também de retomar a análise que a Deputada Maria José
Haueisen fez sobre as informaçoes de quern convive, de quem participa
diretamente da vida do Tribunal de Contas. Essas informaçoes, que são
Importantes devem ser trazidas a Iuz neste debate, para que não
esqueçamos detaihes Importantes para esta discussão, que entendo que
poderia perfejtarnente näo estar existindo, uma vez que ha questöes
anteriores, como ja disse, que precedem a discussâo da criação desse
Conseiho Estadual de Contas Municipais.

o projeto prevé a criaçao de sete cargos de Conselheiro. Esses
Conselhejros terão de ter de 35 a 65 anos, ser considerados pessoas de
Idoneidade ter notOrros conhecimentos e dez anos de exercicio em atividades
que exijam os tais notOrios conhecimentos Outro aspecto é que dois desses
sete Conselhejros seriam escolhjdos ( ... )

o Sr. Presidente - A Presidéncia interrompe o orador, uma vez que o prazo
desta reuniâo encontra-se esgotado. 0 tempo que lhe resta está assegurado
para a prOxima reunião.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presicjëncia encerra a reunião, convocando Os

Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinárja de hoje, as 20 horas, nos termos do edital
de convocacao Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

AlA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 4/11/98
Presidéncia do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Falta de quorum - Ordem do Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Maria Olivia - Agostinho Patrüs -

Ajalmar Silva - AmbrOsio Pinto - Anivaldo Coelho - AntOnio Julio - Bilac Pinto -
Durval Angelo - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Isabel do
Nascimento - João Leite - José Maria Barros - Marcos Helênio - Olinto
Godinho - Pericles Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento nao registra a existência de nOmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reuniäo ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem
do dia já publicada, e para a reunião extraordinária, também de hoje, as 20
horas, nos termos do edital de convocacâo.

ATA DA 323 REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA

As dez horas do dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléla os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramalho, Elmo Braz e Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga, Sebastião
Helvécio e Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissão de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor. Havendo nCimero
regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, declara abertos os
trabalhos, apOs o que e a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto,
o Presidente informa que a reunião tern por finalidade apreciar processos de
prestaçao de contas da aplicação de recursos liberados por esta Casa a titulo
de subvenção social, auxIlio para despesas de capital e transferéncia a
municIpio, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da
Deliberação da Mesa n° 1.556 e das demais normas vigentes. Em seguida, os
processos são distribuldos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor;
Dilzon Melo, relator no ãmbito da Mesa, e José Braga, relator no âmbito da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçarnentaria, os quais, verificando as
prestaçOes de contas, emitem, cada urn por sua vez, pareceres pela
aprovação, em conjunto, dos processos das seguintes entidades: Acão Social
Filadélfia, Associação Comun. Agric. Trab. Rurais São Sebastião Gil,
Associaçäo Comun. Antonio Madeira, Associacão Comun. COrrego Cascalho,
Associação Comun. Renovadora Produtores Rurais Tocantins, Associaçào
Comun. Santa MOnica, Associaçâo Comun. São Romão, Associacão Desenv.
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Rural Canaã, Associacão Educativa Cultural Igarape, Associaçäo Luta Vida
Bairro Sombra Manhá, Associaçao Moradores Bairro Leonardo, Associação
Moradores Bairro São Geraldo - Dorn Silvério, Caixa Escolar Coronel Virgilio
Rosa, Caixa Escolar Gabriel Toti, Caixa Escolar Geraldino Rodrigues Cunha,
Caixa Escolar Maestro Renato Frateschi, Clube Cavalheiros Rosa Mistica,
Clube Recreativo Buritis, Conselho Comun. Nossa Sra. Aparecida, Creche
Comun. Pituchinha, Fita Azul Futebol Clube, Fundação José Peres, Fundaçao
SaUde São Joào Paralso, Instituição Caridade São Joáo Batista, Loja
Macônica Obre p ros Paz, Prefeitura Municipal Alterosa, Prefeitura Municipal
Alvinôpolis, Prefeitura Municipal Baldim, Prefeitura Municipal Brasilia Minas,
Prefeitura Municipal Buritizeiro, Prefeitura Municipal Dores Guanhães,
Prefeitura Municipal Leopoldina, Prefeitura Municipal Pirajuba, Prefeitura
Municipal Silveirãnia, Serviço Assistencial Dorcas, União Associativa Quatro
Vinténs. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados,
cada urn por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos pariamentares, convoca os rnembros da Mesa e da
Cornissâo para a prOxima reunião, determina que se lavre a ata e encerra Ostrabal hos.

Sala de Reunjães da Mesa da Assembléja, 27 de outubro de 1998.
Rorneu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Rarnalho - Maria

Olivia - Elmo Braz - Kernil Kurnaira - José Braga - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Errnano Batista.

ATA DA 33a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAcAO FJNANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As dez horas do dia vinte e sete de outubro de mil noventos e noventa e
oito, comparecern na Sala de Reuniães da Mesa da Assernbléia Os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Rarnaiho, Maria Olivia e
Elmo Braz, membros da Mesa da Assembléja; Kemil Kumaira, José Braga,
Sebastião Helvéclo e Sebastião Navarro Vieira, membros da Cornissão de
Fiscalização Financeira e Orcarnentaria, e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabalhos, apOs o que é a ata da reuniâo anterior lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tern por finalidade
apreciar processos de prestação de contas da aplicação de recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvenção social, auxulio para despesas
de capital e transferência a municIpio, nos termos do art. 30, Ill, da Lei no
11.815, de 24/1/95, da Deliberação da Mesa n o 1.556 e das dernais normasvigentes. Em seguida, Os processos são distribuidos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor; Dilzon Melo, relator da Mesa, e José Braga, relator da
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Comissão de Fiscalizaçào Financeira e Orçamentária, os quais, verificando as
prestacöeS de contas, ernitem, cada urn por sua vez, pareceres pela
aprovacãO, em conjunto, dos processos das seguintes entidades: Alfa Clube,
Associaçào Artesãos Turmalina, Associacão Cornun. Abadiense Leoniria
Justino Moura, Associaçáo Comun. Bairros N. S. Rosário Ar. V. Aleg. Imp.
Planalto, Associação Comun. Distrito Pereirinhas, Associaçáo Desenv.
Comun. Santa Rita Estrela Dr. José L. Neto, Associação Esportiva Agua
Branca, Associacào Jovens Unidos Desenv. Bairro Alto São João,
Associação Mineira Pais Amigos Prevencáo Recup. Abuso Drogas,
Associação Moradores Bairro Caixeta, Associação Moradores Bairro Cristo
Redentor, Associacão Moradores Distrito Crisólia, Associação Motociclismo
Norte Minas, Associacão Pais Amigos Excepcionais - Caxarnbu, Associacào
Pais Amigos Excepcionais - Visconde Rio Branco, Associação Pequenos
Produtores Comunidade Carapuca, Caixa Escolar Arthur Mello Teixeira,
Caixa Escolar Castro Alves, Caixa Escolar Neusa Andrade Costa, Caixa
Escolar Olavo Bilac, Clube Wes Comunidade Espirito Santo, Conferéncia
Vicentina São Vicente Paulo, Conseiho Desenv. Comun. Mata Bananeira,
Conselho Particular Nossa Sra. GlOria B. Cid. Jardim Eld. SSVP, Creche
Cornun. Direito Crianca, Feira Amor, Grupo PrO-Cultura Muzambinho, Lar
Meninos Dorn Orione - Belo Horizonte, Movimento Comun. Seara, Movimento
Familiar Cristão - Equipe Central Arq. B. Horizonte, Obras Socials Nossa Sra.
Rosário Pompéia, Palmeirense Futebol Clube, Prefeitura Municipal Caldas,
Prefeitura Municipal Esmeraldas, Prefeitura Municipal Guarda-Mor, Prefeitura
Municipal ltaobim, Prefeitura Municipal Josenopolis, Prefeitura Municipal
Pedro Teixeira, Prefeitura Municipal Prudente Morais, Prefeitura Municipal
Ribeirão Neves, Prefeitura Municipal São Romão, Prefeitura Municipal
Tarumirim, Prefeitura Municipal Vermelho Novo, Sociedade Amparo
Maternidade lnfãncia Olinto Diniz C. Mata. Submetidos a discussáo e
votação, 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 Comissão para a prOxirna reunião,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 3 de novembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Maria

Olivia - Elmo Braz - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Ermano Batista.

TRAMITAçAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARATURNO LJNICO DO PROJETO DE LE! No 1.516/97
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Comissâo de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei em análise

objetiva dar a denominaçao de Mario Elias de Carvaiho a Escola Estadual do
Bairro Riacho das Pedras, localizada no MunicIplo de Contagem.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissao de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Cornissão deliberar conclusivarnente sobre a matéria,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
O aludido projeto tern o objetivo de homenagear Mario Elias de Carvaiho

como urn dos pioneiros do Bairro Riacho das Pedras e de preservar a sua
rnemória.

Marcando sua vida corn exemplos de solidariedade humana e trabaihando
para promover o bem-estar da cornunidade, ele se faz rnerecedor dessa
hornenagem.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.516/97 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 10 de novembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.615/98
Corn issao de Constituiçâo e Justiça

Relatário
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em epigrafe pretende

seja dada a denominaçäo de José Teixeira a rodovia que interliga Os
Municipios de Cristina e Maria da Fe.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissao para exame preliminar,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regirnento lnterno.

Cumprida a diligéncia solicitada em reunião anterior, esta Comissao passa
agora a análise da matéria.

Fundamentaçao
A proposiçâo em exame insere-se no âmbito da competência estadual, nos

termos do art. 25, § 1, da Constituição brasileira. Encontra também
fundamento no que preceitua o art. 61, XIV, da Constituiçao Estadual, que
estabelece como atribuiçâo desta Casa legislar, corn a sançâo do
Governador, sobre bens do domInio püblico. Além disso, está em
consonância corn o disposto na Lei n o 5.378, de 3/12/69, modificada pela Lei
no 7.621, de 14/12/79, que estabelece normas para a denominaçao de
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estabelecimento, instituição e próprio pUblico.

E importante mencionar, ainda, que instrui o processo ofIcio do DER-MG,
que informa a anuência do órgâo a denominação pretendida e a falta de nome
oficial para o aludido trecho rodoviário.

lnexiste, portanto, impedimento a tramitacão do projeto, que se encontra de
acordo corn a legislacäo pertinente.

Conclusäo
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 1.615/98 corno apresentado originalmente.
Sala das Comissôes, 11 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio JtIio -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.872/98

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açào Social
RelatOrio

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade püblica a entidade Obras Sociais Cristãs de Odassan do
Amanhecer de BocaiUva, corn sede no MunicIpto de Bocaiüva.

Após ser publicada, foi a proposicâo encarninhada a Comissão de
Constituição e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou-lhe a Emenda n o 1.

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

Fundamentacão
A entidade em exame desenvolve atividades de caráter assistencial,

visando a atender as necessidades básicas da comunidade em que se situa.
Além de prestar assistência material as pessoas carentes, oferece-Ihes

apoio espiritual, por rneio da realizacäo de cursos e palestras embasados na
fé cristá.

Dessa forma, julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade pablica.
No entanto, para corrigir o nome da entidade, adequando-o a denominação

constante no art. 10 de seu estatuto, apresentamos ao projeto de lei a
Emenda no 2, a seguir redigida, e rejeitamos a Emenda n o 1, apresentada
pela Corn issâo de Constituiçâo e Justiça.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovacâo do Projeto de Lei no

1.872/98 corn a Emenda no 2 e pela rejeicâo da Emenda n o 1, da Comissão
de Constituiçäo e Justica..

EMENDAN°2
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"Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade denominacia Obras
Socia:s Cristãs de Odassan do Amanhecer de BocaiUva, corn sede no
MunicIpio de BocaiUva.".

Sala das Comissoes, 11 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.879/98
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Acão Social

RelatOrjo
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em tela

tern por objetivo declarar de utilidade püblica a Sociedade São Vicente de
Paulo de Pogo Fundo, corn sede nesse municIpio.

ApOs ser publicada, foi a proposiçao encaminhada a Cornissão de
Constituicão e Justiça, que concluju por sua juridicidade constitucionalidade e
legalidade na forma apresentada

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

Fundamentaçao
A entidade em questão foi constituIda corn o objetivo de prestar assisténcia

social as pessoas carentes.
Em cumprimento a seu objetivo, cria e administra obras assistenciais e

abrigos para idosos e crianças, onde os assiste nas areas médica,
odontologica e educacional. Contribui tarnbém, de modo substancial, no
combate a fome e a miséria, fornecendo alirnentos e agasalhos, angariados
por seus membros, as pessoas necessitadas.

Conclusão
Em face do exposto, opinarnos, pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.879/98 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998
Carlos Pirnenta, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.887/98
Corn issâo do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatórjo
Tendo por autoria o Deputado Joâo Batista de Oliveira, o projeto de lei em

epigrafe objetiva declarar de utilidade püblica a Associação Feminina dos
Moradores do Conjunto Mariano de Abreu, corn sede no Municipio de Belo
Horizonte.

A proposiçao foi publicada e a seguir distribuida a Comissao de
Constituicao e Justiça, que se manifestou por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, corn a Ernenda no 1, que apresentou.
Agora, nos termos do art. 103, I, "a", do Regirnento lnterno, compete a esta

Comissão apreciar conclusivamente a matéria em turno ünico.
Fundamentacão

Conforme indica a própria denominacão, a associacão em tela tern por
finalidade promover a meihoria das coridiçães de vida dos moradores do
Conjunto Mariano de Abreu e adjacëncias. Para tanto, ela se utiliza de todos
os meios a seu dispor, seja provendo os assistidos de recursos materiais,
seja prestando-Ihes orientacão e educação profissional.

Nada mais justo, portanto, que se Ihe conceda o titulo declaratôrio de
utilidade püblica.

Por outro lado, cumpre-nos apresentar a proposição a Emenda no 2 corn o
fim de corrigir erro material contido no art. 10, referente a denominacão da
entidade. Pelo mesmo motivo, manifestarno-nos, no final desta peca
deliberativa, pela rejeicão da Emenda n o 1, da Comissão de Constituicão e
Justica.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.887/98

em turno Unico, corn a Emenda no 2, a seguir redigida, e pela rejeição da
Emenda no 1.

EMENDA N o 2
D&-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pOblica a Associaçáo Feminina dos

Moradores do Conjunto Mariano de Abreu, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.".

Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.889/98
Comissáo do Trabaiho, da Previdência e da Açáo Social

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epigrafe tern por

objetivo declarar de utilidade püblica a Associacão das Muiheres de
Granada,- ASMUGRA - , corn sede no MunicIpio de Abre-Campo.

A proposição foi distribuIda preliminarmente a Comissão de Constituiçäo e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionaUdade e tegalidade na
forma proposta.

De acordo corn o art. 103, I, "a", do Regimento lnterno, cumpre a este ãrgão
colegiado apreciar conctusivarnente a matéria em turno ünico.

Fundamentação
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Ao se examinar a mérito da proposiçäo, forçoso nos é levar em conta que a

Associaçâo das Mulheres de Granada é sociedade civil sem fins lucrativos,
voltada para a defesa dos direitos e interesses das pessoas que efetivamente
necessitam de ajuda.

Evidenciada, pois, a legitimidade do projeto de conferir a entidade o titulo
dec!aratôrio de utilidade püblica, cabe-nos aco!hê-lo favoravelmente.

Conclusao
Em vista do aduzido, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.889/98

em turno ünico, na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.892/98
Corn issão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social

Relatório
0 projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado Geraldo Rezende,

pretende seja declarada de utilidade pUblica a Associação Comunitária
Cultural, Ecolôgica e Educativa Quatro Bicas, corn sede no MunicIpio de
Itapecerica.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituiçäo e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vern, agora, a projeto a esta Cornissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Associaçao Comunitária Cultural, EcolOgica e Educativa Quatro Bicas

vem prestando importantes serviços de natureza coletiva, urna vez que
procura solucionar as problemas enfrentados pela comunidade de
Itapecerica, especralmente no campo da educação e da cultura. Empreende,
ainda, atividades de natureza ecologica, disseminando Os princIpios e meios
de conservação do rneio ambiente e destacando a essencialidade de tais
procedimentos para preservação da vida humana.

Fica demonstrado, pois, que a trabalho já realizado pela instituição a torna
merecedora do titulo declaratório de utilidade pUblica proposto.

Conclusão
Em face do exposta, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.892/98 na forma originária.
Sala das Comissães, 11 de novembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.894/98
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Acão Social
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Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, a projeto de lei em epIgrafe tern por
escopo declarar de utilidade püblica a Associação dos Moradores e Amigos
de Vau das Flores, com sede no MunicIpio de Morada Nova de Minas.

Designada para proceder ao exame preliminar da matéria, a Comissâo de
Constituicão e Justica concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma em que foi apresentada.

Dando prasseguimento a apreciaçáo do projeto, cabe a este órgão
colegiado apreciá-lo conclusivamente em turno Unico, de acordo corn o
disposto no art. 103, I, "a", do Regirnenta Interno.

Fundamentação
A Associação em referência é urna sociedade civil sem fins lucrativos, cujas

Diretores, nào remunerados pelo exercIcio dos cargos que nela ocupam, são
reconhecidamente idôneos. Adernais, suas atividades, de cunho notadarnente
cornunitário, vém contribuindo decisivarnente para a melhoria das condicoes
de vida dos moradores da localidade que he ernpresta a name.

Fica evidenciada, pois, a oportunidade de se prestar reconhecimento a sua
importãncia social, conferindo-Ihe a tItulo declaratOrio de utilidade püblica.

Conclusão
Em face do expasto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.894/98

em turno ünico, na forma apresentada.
Sala das Cornissães, 11 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.898/98
Cornissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social

RelatOrio
O projeto de lei em exame, do Deputada João Leite, visa a declarar de

utilidade pUblica a Associaçãa Comunitária do Bairro Felicidade - ABAFE -,
corn sede no MunicIpia de Belo Horizonte.

A proposiçao foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição
e Justiça, que no encontrou óbice a sua tramitacãa. Compete, agora, a esta
Comissão deliberar conclusivamente sabre a matéria, conforme prevê a art.
103, I, "a", do Regimento Interna.

Fundamentação
A finalidade da ABAFE e melhorar as condiçoes sociaeconOmicas do Bairra

Feljcidade
Para levar avante esse objetivo, desenvolve atividades de assisténcia

Social, criando condiçoes para a bem-estar e a desenvolvimento da crianca
carente pr-amove a cangraçamento dos associados, mantém intercãmbia e
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celebra Convênio corn outras instituiçoes congêneres.
0 desenvolvirnento dessas demonstra a sua importâncja,

merecedora do titulo declaratório de utilidade pCiblica.
Conclusâo

Em face do aduzido, somos pela aprovaco do Projeto de Lei n o 1.898/98na forma original.
Sala das Cornissöes, 12 de novembro de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.902198
Comissão de Constituiçao e Justiça

RelatOrio
De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epIgrafe

objetiva declarar de utilidade pUblica a Augusta e Respeitável Loja SimbOlica
Independéncia II no 49, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 11/9/98, vem o projeto a esta
Comissâo para ser examinado preliminar-mente nos termos do disposto no art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fu ndamentacao
A proposiçào encontra-se corretamente instruida corn os docurnentos

ndispensavejs a declaração de utilidade pUblica, previstos na Lei no 12.972,
de 27/7/98, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada tern personalidade jurIdica,
está em funcionamento ha mais de dois anos, e sua diretoria é cornposta por
pessoas idôneas, que nao recebem remuneracao pelo exercIcio de suas
funçoes.

Apenas para retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao art. 10
da proposição.

Conclusâo
Pelas	 razöes 	 expostas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.902/98 corn a
Ernenda no 1, redigida a seguir.

EMENDA N O 1
D&-se ao art. 1 0 a seguinte redaçâo:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Augusta e Respeitável Loja

SimbOljca Independéncia Il n o 49, corn sede no Municiplo de Belo Horizonte.".
Sala das ComissOes, 11 de novembro de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - AntOnio JUlio, relator - Marcos Helênio -

AntOnio Genaro - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.904/98
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Comissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

0 Projeto de Lei no 1.904/98, do Deputado Ivair Nogueira, visa a declarar de
utilidade pUblica a Vila Vicentina Monsenhor Castro de Candeias, corn sede
no MunicIpio de Candeias.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para
ser examinado preliminarmente, nos terrnos do disposto no art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacâo
A proposicão encontra-se corretamente instruida corn os documentos

indispensáveis a declaracao de utilidade pUblica previstos na Lei n o 12.972,
de 27/7198, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada tern personalidade juridica,
está em funcionamento ha mais de dois anos e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que nâo recebem remuneracäo pelo exercIcio de suas
funcOes.

Conclusäo
Pelas razOes aludidas, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.904/98 na forma
proposta.

Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - AntOnio JUlio, relator - Marcos Helënio - Antonio

Genaro - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.906/98

Comissão de Constituicâo e Justica
Relatório

0 Projeto de Lei no 1 .906/98, do Deputado Arnaldo Canarinho, visa a
declarar de utilidade pCiblica a Associaçáo Comunitária do Bairro Bernardo
Monteiro, corn sede no MunicIpio de Contagem.

Publicada em 17/9/98, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispöe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacáo
A referida entidade, constitulda e em funcionamento ha mais de dois anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria e 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 pUblica.

ConclusOo
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378Pelas	 razöes 	 expostas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pelaconstituclonalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.906/98 na formaproposta.
Sala das ComissOes 11 de novembro de 1998.
Hely TarqUlnio, Presidenfe - Antonio Genaro, relator - AntOnio JUlio - Marcos

HelOnjo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LET N O 1.907/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatórjo

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de Tel em epIgrafe
tern por objetivo declarar de utilidade pUblica a Creche Comunitárja Tia
Mamálla, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

De acordo corn os ditames procedimentais previstos nos arts. 188 e 102, III,
"a", do Regimento Interno, o projeto foi publicado e a seguir distribujdo a este
Orgão colegiado, para que seja examinado preliminarmente quanto aos
aspectos jurIdico, Constitucional e legal.

Fundamentacao
Os preceitos do ordenamento juridico que regem a matéria no ãmbito

estadual estão a cargo da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispOe sobre a
declaracao de utilidade pUblica e dá outras providências

Verifica-se pela documentação juntada ao processo, que a Creche em
estudo é socedade civil sern fins lucrativos, funciona ha mais de dois anos no
Estado e seus Diretores, de reconhecida idoneidade não são remunerados
pelo exercicjo dos cargos que ocupam.

Diante dessas constatacoes, fica evidenciado que a entidade atende aos
requisitos enumerados no art. 10 da citada Tel, para que possa receber 0 tItulodeclaratOrio de utilidade pUblica.

Conclusão
Em face do aduzido concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.907/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes 11 de novembro de 1998.
Hely TarqUInlo, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Genaro -

Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LET N O 1.908/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatôrjo

0 projeto de Tel em epIgrafe, de autoria do Deputado Bené Guedes, tern por
objetivo declarar de utilidade pUblica a entidade Serviços de Obras Sociais de
Vieiras, corn sede no MunicIpio de Vieiras.
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Seguindo o procedimento previsto nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, a proposição, apOs publicada, fol distribuIda a este órgOo
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos
jurIdico, constitucional e legal.

Fundamentacão
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados

pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, especialmente por seu art. 1°, que condiciona
O ato declaratOrio de utilidade pUblica a sociedade civil, a associacão ou a
fundacão constitulda ou em funcionamento no Estado a comprovacOo do
atendirnento dos seguintes requisitos: ter personalidade jurIdica, estar em
funcionamento ha mais de dois anos, serem os cargos de sua direçao não
remunerados e serem seus Diretores são pessoas idOneas.

Cumpre-nos esclarecer que embora tais exigências tenham sido
inteiramente atendidas no caso em exame, conforme se pode constatar do
exame do auto de processo, necessário se faz apresentar emenda corn o
objetivo de fazer constar no art. 10 a denominacão de entidade tal qual se
encontra no seu estatuto, cuja formalização se encontra no final desta peca
opinativa.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.908/98 corn a Emenda n o 1, a seguir
redigida.

EMENDA N o 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redacão:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade denominada Servico

de Obras Soclais de Vieiras, corn sede no Municiplo de Vieiras.".
Sala das CornissOes, 11 de novembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio JUlio, relator - Antonio Genaro - Marcos

Helénlo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.909/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado TarcIsio Henriques, o projeto de lei em tela tern
por escopo declarar de utilidade pUblica a Associacão dos Moradores dos
Bairros Menezes e Bandeirantes I e II corn sede no MunicIpio de
Cataguases.

Apos ser publicada, fol a proposição distribuida a esta Comissão para
proceder ao exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
COnstitucionalidade e legalidade, conforme dispOem os arts. 188 e 102, III, "a",
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Fundamentacao
Verifica-se, pelo exame do processo, que a Associacao em referêncja e

sociedacie civil sem fins lucrativos, em funcionamento ha mais de dois anos,
cujos Diretor-es de reconhecida idoneidade nâo säo remunerados peloexercIcio dos cargos que nela ocupam.

Estào atendidas, p015, as exigencjas constantes no art. 10 da Lei no 12.972,
de 27/7/98, para que a entidade possa ser declarada de utilidade püblica.

Conclusao
Em vista do aduzido, conclumos pela juridicidade, pela Coflstitucjonaljdade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.909/98 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antãnjo Ji:ilio -

Antonio Genaro - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO IIINICO DO PROJETO DE LEI N O 1.911/98

Corn issao de Constituiçao e Justiça
RelatOrjo

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epIgrafe tern por
objetivo declarar de utilidacie püblica o Lions Clube de Belo Oriente, corn sede
no Municipio de Belo Oriente.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, apOs ser
publicacla em 18/9/98, foi a proposicao distribuida a esta Comissão a firn de
ser exam jnad a prelim inarmente

Fundamentaço
Os requisitos para que as sociedades civis em funcionamento no Estado

possam ser declaradas de utilidade püblica estâo enuncjacjos no art. 1 0 da Lein o 12.972, de 27/7/98, a saber: personalidadejuridica; funcionamento ha mais
de dois anos; cargos de direçao nâo remunerados e idoneidade de Diretores.

PeIo exame da documentaço que instrui o processo, constata-se 0atendimepto a tais exigencias, razão pela qual nao vislumbramos Obices de
natureza juridica a aprovaçao do projeto.

Conclusâo
Em face do exposto, conclujmos pela juridicidade pela constitucjonaljdade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.911/98 na forma apresentada.
Sala das Cornissoes, 11 de novembro de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Julio -

Ermano Batista.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.440/97

Corn ssâo de Constituiçao e Justiça
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RelatOrio

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em análise
pretende seja dada a denominaçâo de Martiniano Coelho a Escola Estadual
de Barreiro da Raiz, localizada no MunicIpio de Janaüba.

Publicado em 10/10/97, veio o projeto a esta Comissão, para exame
prelirninar, em atendirnento ao que dispãe o Regimento Interno.

Cumprida a diligéncia solicitada em reuniáo anterior, esta Comissão passa
agora a análise da matéria.

Fundamentacão
A proposicáo em exame dá a denominaçào de Martiniano Coelho a Escola

Estadual de Barreiro da Raiz. A iniciativa atende ao disposto no art. 61, XIV,
da Constituicâo Estadual, que estabelece como atribuiçào desta Casa
legislar, corn a sancão do Governador, sobre bens do domInio pCiblico.

No tocante a Iegislacäo infraconstitucional que disciplina a matéria, a
proposição está de acordo corn a Lei no 5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei no
7.621, de 14/12179, que estabelece normas para denorninacâo de
estabelecimento, instituicào e próprio pOblico. Segundo tal diploma, näo deve
haver, no mesmo municIpio, outro próprio pUblico corn igual denominacâo,
devendo a escolha desta recair sobre pessoas falecidas e de notáveis
qualidades.

Mencionamos, também, que a Secretaria da Educacão, por intermédio de
sua Superintendência de Organizacão do Atendimento Escolar, informa que é
favorável a mudanca da denominação pretendida, uma vez que o
hornenageado e falecido e prestou serviços a coletividade e, além do mais, o
estabelecirnento nào possul nome oficial.

Não existe, pois, impedimento legal a tramitaçáo do projeto, que se
encontra de acordo corn a legislaçáo pertinente.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.440/97 na forma proposta.
Sala das Corn issOes, 11 de novembro de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - Antonio Genaro, relator - AntOnio Julio - Marcos

Helênjo - Ermano Batista.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.828/98

Comissão de Constituicào e Justiça
RelatOrio

De autoria do Ministério PUblico do Estado de Minas Gerais, por meio do
Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei n o 1.828/98 extingue
gratificaçoes concedidas aos servidores ocupantes dos cargos dos Quadros
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dos Serviços Auxiliares do Ministério Pübhco.
Publicado em 2/7/98, a projeto fol distribuldo as comissães competentes,

para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento
Interno.

Prelirninarmente, cumpre a esta Comissäo a exame dos aspectos jurIdico e
constitucional pertinentes a matéria, fundamentado nos seguintes termos.

Fu ndamentaçao
A proposiçâo tern par escopo a extinçào da Gratificaçäo de Apoio ao

Ministério Pi:iblico de quetratam a "caput" e a § 10 do art. 23 da Lei n o 11.181,
de 10/8/93, e da Gratificaçao Especial de que trata a § 2 0 do artigo
supracitado, bern coma a incorporação das parcelas correspandentes ao
vencimento básico dos servidores beneficiários, não ocasionando, entretanto,
aumento de despesa püblica.

Em decorréncia da incorporação proposta, impöe-se a alteraçao do Anexo II
da Lei no 12.053, de 6/1/96, no qua] se encontram as indices correspondentes
aos padröes de vencimento dos servidores pertencentes aos Quadros do
Serviços Auxiliares do Ministério Püblico.

Ressalte-se que as alteraçoes nos indices contidos na letra "d" do referido
anexo decorrern das alteraçoes nos valores da Gratificaçao Especial,
anteriarmente concedida no percentual de 50% (art. 4° da Lei n° 9.529, de
30/12/87) e alterada para 100% (art.23, § 2 0 , da Lei n° 11.181, de 10/8/93).

A iniciativa encontra fulcra no art. 122, I, da Constituiçao Estadual, a qual
assegura ao Ministérlo Püblico a autonomia funcional, administrativa e
financeira, especialmente para propor ao Fader Legislativo a criaçâo e a
extinçao de seus cargos e serviços auxiliares e a fixaçâo dos vencirnentos de
seus membros e servidores.

Ressalte-se, ainda, a parágrafo ünico do dispositivo apontado, a qual atribui
ao Pracurador-Geral de Justiça a competéncia para a iniciativa da proposiçâa
em tela.

Quanta ao exarne da matéria a luz da reforma administrativa promovida
pela Emenda a Constituiçao n° 19, ressaltamos que a proposição em análise
visa a assegurar aos servidores abrangidos par ela a cantinuidade da
percepçäo das parcelas correspondentes as gratificaçoes a eles concedidas,
na atual sisternática, porem adequando-a aos principios e as normas
introduzidas pela reforma, notadamente quanta a nova redação dada ao art.
37, incisos XV, XVI e § 4°, da Constituiçâo da RepUblica e ao art. 29 da
Emenda a Constituiçao n° 19.

Finalmente, salientamos que tal providência já foi adotada pelo Fader
Executivo e par esta Casa Legislativa, em relaçâo aos seus respectivos
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servidores.
Conclusão

ConclulmoS, portanto, pela juridicidade, pela constitucianalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.828/98.

Sala das ComissãeS, 11 de novem bra de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antonio JiIio, relator - Antonio Genara - Marcos

Helênio.
PARECER SOBRE A EMENDA N O 4, APRESENTADA NO 1 0 TURNO, AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 30/98
Comissão de Administracâo Püblica

Relatória
De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Praza de 120

Dias, Apurar Diversas Denüncias Que Envolvem a Sisterna PenitenciáriO do
Estado, a Projeto de Lei Complementar n° 30/98 visa a alterar a Lei n° 5.406,
de 1969.

Na fase de discussâo em 1 0 turno, a projeto recebeu a Ernenda n° 4,
apresentada em Flenário pelo Deputado Tarcisia Henriques, a qual foi
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer nos termos do art. 188,

§ 20 , do Regimento Interno.
Fundamefltacãa

A proposicão objeta da ernenda visa a dar nova redaçào a Lei Organica da
Poilcia Civil do Estada, adequando-a ao que dispOe a Constituicão Estadua
em seu art. 65, § 20, IV. Dessa forma, lei complementar disporá sabre a
estruturação da FolIcia Civil, ao contrário do que determina a norma vigente,
segundo a qual a Fader Executivo fixará a estrutura e as atribuicOes de
órgaos, extinguindo-OS, modificando-os au instituindo-os par meio de decreto.

A emenda em analise tern par escopa reservar, nos prédias dos fôruns das
cornarcas do interior, espaço para instalacäo de escritório da Defensofla
PUblica idéntico ao reservado ao Ministéria Füblico.

A matéria é de relevância. A ConstituicãO Federal, em seu art. 50, "caput",
normatiza: "Todas são iguais perante a lei, sern distincãO de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiroS residentes no pais
a inviolabilidade do direita a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termas seguinteS:".

Assim sendo, a matéria tern respaldo constitucional ao introduzir a

I igualdade das partes, provendo espaco fisico para que a DefenSoria Püblica
desempenhe a contenta o seu papel na defesa dos direitos dos menOS
favorecidos. No entanto, a prajeta de lei complementar em epIgrafe não trata
dessa matéria, mas, Onica e exclusivamente, de alteracão da Lei Orgânica da
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Policia Civil. A emenda em estudo traz matéria estranha ao projeto. 0
Regimento Interno veda a recebimento de emenda que não for pertinente ao
assunto versado na proposicão principal (art. 228, I).

Nâo ha, portanto, como acoiher a emenda em estudo. Apesar de relevante,
eta não tern a forma adequada, a que nos leva a nos manifestar
contrariamente a sua aprovacäo.

Conclusáo
Isso posto, opinamos pela rejeiçâo da Emenda n 14 ao Projeto de Lei

Complementar n° 30/98.
Sala das Comissôes, 11 de novembro de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Antonio Andrade -

Paulo Piau - Arnaldo Penna.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 11/11/98, as seguintes comunicacOeS
Do Deputado Paulo Schettino (2), dando ciência a Casa do falecimento do

Detetive Carlos Antonio Trindade, ocorrido no dia 14/10/98, em Contagem, e
do Sr. Geraldo Cardoso Machado, ocorrido no dia 2/10/98, em Bela
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SABADO 14 DE NOVEMBRO DE 1998

ATAS

ATADA419a REUNtAO ORDINARIA, EM 12/11/98
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumario: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
2a Ease (Grande Expediente): ApresentacOo de ProposicOes: Projeto de Lei
n° 1.969/98 - Comunicacaes ComunicacOeS dos Deputados Paulo Schettino,
Mauri Torres e Marcelo Goncalves (2) - lnterrupcãO e Reabertura dos
Trabalhos Ordinários - EncerramentO.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Goncalves - Ditzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho PatrUs - Ailton Vileta - Ajalmar Silva - Alvaro AntOnio -
Ambrosia Pinto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - Antonio Genaro -
Antonio Julio - AntOnio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanfla - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Isabel do NascimentO -
Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José
Braga - José Maria Barros - José Militão - Leonidia Bouças - Marco Regis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastiào Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wilson
Pires - Wilson Trópia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As l4hl2min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecâo de Deus e em name do povo mineiro, iniciamoS as
flossos trabalhos. Corn a palavra, a Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ja Fase (Expediente)
Ata

- 	 aSecretária, nas funçOes de 2°SecretarIO,A Deputada Maria Olivia, 5 
procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sern restricOes.

2a Fase (Grande Expediente)

laPalte
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Apresentaçao de Proposicoes

o Sr. Presidente - Não havendo correspondêncja a ser lida, a Mesa passa a
receber proposicoes.

- Nesta Oportunidade é encaminhada a Mesa a seguinte proposiçao:
PROJETO DE LEI N O 1.969/98

Autoriza o Poder Executivo a doar imOvel a municipio.
A Assernbléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica a Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Frei

Gaspar terreno e benfeitorias de sua propriedade, corn area total de 1 .800m2
(mil e oitocentos metros quadrados), confrontando, pela frente, numa
extensão de 40m (quarenta metros), corn uma rua sem denominaçao; pelo
lado direito, numa extensâo de 45m (quarenta e cinco metros), corn Maria
Pereira dos Anjos; pelos fundos, numa extensão de 40m (quarenta metros),
corn Agnelo José de Magalhaes, tudo conforme Registro n° 521, a fis. 189 do
livro "C" do Cartário de Registros de TItulos e Documentos da Comarca de
Itambacuri; e, ainda, uma construçãa constituida de 6 (seis) salas, corn area
de apraximadamente 180m 2 (cento e oitenta metros quadrados).

Art. 20 - 0 imOvel descnto no artigo anterior servirá para abrigar programa
social destinado a crianças carentes, cursos prafissionalizantes Projeto
Toriba e quadra paliesportiva.

Art. 30 - 
A impiantaçao dos itens mencionados no artigo anterior deverá

ocorrer no prazo de 4 (quatro) anos contados do registro da escritura de
doação, sem o que a irnOvel reverterá ao dominio do Estado.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicaçao, revogadas as
disposiçoes em contrário.

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Ermano Batista
Justificação: 0 imóvel objeto deste projeto de lei abrigava uma escola de 10

grau. Desativada a escola, por incarporaçao a outra, ficou o imOvei
abandonado e entregue a acao de depredadores. Cabe registrar que ele está
se tornando abrigo de sem-casas.

o MunicIpio de Frei Gaspar, pobre como a rnaioria dos municipias mineiros,
necessitando implantar as obras sociais descritas no § 2 0 do projeto e sem
condicöes financeiras para adquirir urn terreno e nele construir, reivindica a
doaçâo do referido imOvel, o que desobrigara a municIpio de elevados onus.

Assim, apresento esta proposição, solicitando a meus pares apoio a sua
aprovaçäo.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
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interno.
Comunicacaes

- São também encaminhadas a Mesa comunicacOes dos Deputados Paulo
Schettino, Mauri Torres e Marcelo Gonçalves (2).

lnterrupcäo dos Trabalhos Ordinários
o Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para,

nos termas do § 1 0 do art. 22 do Regimento Interno, destinar a 1a Parte da
reunião a abertura do Forum Técnico Organizacâo do Poder Judiciário: Novas
Perspectivas.

- A ata desta parte da reunião sera publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabaihos Ordinários

• Sr. Presidente - Estáo reabertos os trabaihos ordinários.
Encerramento

• Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de
"quorum" para a continuacao dos trabaihas e encerra a reunião, convocando
as Deputados para as especiais de amanhä, dia 13, as 9 e as 14 horas, nos
termos do edital de convocacão. Levanta-se a reuniãa.

ATA DA 34 a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia trés de novembro de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de ReuniOes da Mesa da Assernbléia Os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramaiho, Maria Olivia e Elmo Braz,
membras da Mesa da Assembléia; Kemi! Kumaira, José Braga, SebastiOo
Helvécia e Sebastião Navarra Vieira, membros da Comissâo de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária, e Ermana Batista, Corregedor. Havendo nUmero
regimental, a Presidente, Deputado Romeu Queiraz, declara abertos as
trabalhas, apOs a que e a ata da reunião anterior lida e aprovada. isso pasta,
a Presidente informa que a reuniOa tern par finalidade apreciar processos de
prestacãa de cantas da aplicaçãa de recursas liberadas par esta Casa a titula
de subvencàa social, auxIlio para despesas de capital e transferéncia a
municipia, nos termas do art. 3 1, III, da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da
Deliberação da Mesa no 1.556 e das demais normas vigentes. Em seguida, as
processos são distribuldos aas Deputados Ermana Batista, Carregedor,
Dilzan Melo, relator pela Mesa, e José Braga, relator pela Camissáo de
Fiscalizaçãa Financeira e Orçamentária, as quais, verificando as prestaçOes
de contas, emitem, cada urn par sua vez, pareceres pela apravacãa, em
conjunta, dos pracessos das seguintes entidades: Assaciaçáo Beneficente
Evangélica Lontra, Associacãa Desenv. Comun. Expedicionário Alicia,
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Associaçao Tecelãs Rio Melo, Caixa Escolar Padre Café, Caixa Escolar
Senador Levindo Coelho, Caixa Escolar Valadares Ribeiro, Conseiho Desenv.
Comun. Santo Antonio Guine, Conseiho Particular Sagrada FamIlia SSVP,
Creche Casinha Feliz Comunidade Vila São José, Instituição Servas Maria
Ministras Enfermos, Loja MacOnica Caminho Inconfidentes Prefeitura
Municipal de Aguas Vermelhas, Prefeitura Municipal de Arinos, Prefeitura
Municipal de Barbacena, Prefeitura Municipal de Campina Verde, Prefeitura
Municipal de Cláudio, Prefeitura Municipal de Cornercinho, Prefeitura
Municipal de Diogo Vasconcelos, Prefeitura Municipal de Divino Laranjeiras,
Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos, Prefeitura Municipal de Mesquita,
Prefeitura Municipal de Rio Novo, Prefeitura Municipal de Santana do Paraiso,
Prefeltura Municipal de São SebastiOo do Oeste, Sociedade Educacional
Mendonça Silva, União PrO-Desenvolvirnento Bairro Vera Cruz. Submetidos a
discussão e votaçao, são os pareceres aprovados, cada urn por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão para a próxima
reuniOo, determina que se lavre a ata da reunião e encerra os trabaihos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléja, 10 de novernbro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Maria

Olivia - Elmo Braz - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Ermano Batista.
ATA DA l a REUNIAD EXTRAORDINARIA DA COMIS5AO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO

No 52/98
As quinze horas e dez minutos do dia dois de junho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Sebastiâo
Costa, Durval Angelo, Ambrósio Pinto e TarcIsio Henriques, rnembros da
Comissâo supracitada. Está presente também o Deputado Jorge Hannas.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento de
Deputado,djspensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a
reunião se destina ao debate sobre a unificaçao dos tribunals de 2a instância
e a transformacao do Tribunal de Justiça Militar em Conseiho de Justiça
Militar, corn os seguintes convidados: Srs. Saulo de Figueiredo, Ministro do
Superior Tribunal de Justiça; Tael João Selistre, 30 Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul-' Antonino Bala
Borges, Presidente do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais; Jair
Cancado Coutinho, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

389
Minas Gerais; Elpldio Donizete Nunes, Presidente da Associação dos
Magistrados Mineiros; Marcelo Leonardo, Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais; Reinaldo Ximenes Carneiro, Vice-
Presidente da Associação dos Magistrados Brasuleiros; e Olavo AntOnio de
Morais Freire, Presidente da AssociaçOo Mineira do Ministério PUblico -
AMMP. 0 Presidente comunica o recebirnento de oflcio do Sr. Saulo de
Figueiredo Teixeira, no qual agradece o recebimento do convite para
participar desta reunião e Iamenta nOo poder comparecer devido a
compromissos anteriormente assumidos. Logo após, convida as autoridades
presentes a comporem a Mesa e passa a palavra ao Deputado Durval
Angelo, primeiro signatário da proposta de emenda em debate e autor do
requerimento que suscitou esta reunião, que faz suas consideraçOes iniciais.
Logo após,o Presidente passa a palavra aos convidados referidos, conforme
consta nas notas taquigráficas. A seguir, colocados em votação, cada urn por
sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Tarclsio
Henriques, em que solicita seja convidado o Sr. Saulo de Figueiredo Teixeira,
Ministro do Superior Tribunal de Justiça; do Deputado Durval Angelo, em que
solicita sejam convidados representantes do Sindicato de Servidores da 2a
lnstância de Minas Gerais; do Deputado Ambrôsio Pinto, em que solicita seja
reiterado convite ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, todos corn o objetivo de debater a unificacOo dos tribunals de 2a
instância no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presenca dos parlarnentares e dos convidados pelos importantes
subsidios prestados a Comissão, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabal hos.

Sala das CornissOes, 12 de novembro de 1998.
SebastiOo Costa, Presidente - Ambrásio Pinto - Durval Angelo - Tarcisio

Henriques.
ATA DA 14 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAçAO E OBRAS PLJBLICAS
As quinze horas do dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Alvaro AntOnio,
Ailton Vilela e Olinto Godinho, membros da supracitada CornissOo. Havendo
nOmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a
reuniao e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Olinto
Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e, a seguir,
Informa o recebimento da seguinte correspondéncia: da Vereadora Carime
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Abutrab Aramuni Gonçalves, Presidente da Cámara Municipal de Nanuque,
sugerindo que o trecho da rodovia que interliga o Estado de Minas Gerais ao
norte capixaba, através da Rodovia ES-130, seja denominado Rodovia
Vindilino de Matos Lima; do Vereador Geraldo Bicaiho Caiçado, Presidente da
Câmara Municipal de Ubá, comunicando sua preocupaçao em relaçäo a
provável instalaçao da sede da TELEMAR em outro Estado. Passa-se a 2
Parte da reunião, corn a discussão e a votaçào de pareceres sobre
proposicaes sujeitas a apreciaçao do Plenário. 0 Presidente coloca em
discussão o Projeto de Lei n o 1.727/98, que recebe do relator, Ailton Vilela,
parecer pela aprovação. Colocado em votação, é o parecer aprovado. Passa-
se a fase de discussão e votação de proposiçao que dispensa a apreciaçâo
do Plenário. Submetido a votacão, é aprovado o Requerimento n° 2.667/98,
do Deputado Marco Regis. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares convoca os membros da Comissão
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Ostrabaihos.

Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Alvaro Antonio, Presidente - AIlton Vilela - Olinto Godinho.

ATA DA 76 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de setembro de mu

novecentos e noventa e olto, comparecem na Sala das ComissOes Os
Deputados Wilson TrOpia, Arnaldo Penna e Aliton Vilela, membros da
supracitada Comissão. Na ausêncja do Presidente e do Vice-Presidente, 0
Deputado Wilson TrOpia assume a direcâo dos trabaihos e, havendo nUmero
regimental, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de
requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, o Presidente informa que a reuniâo se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado AIlton Vilela
os Projetos de Lei n°s 1.493/97, 1.674, 1.694, 1.704, 1.713, 1.716, 1.717,
1.719, 1.722 e 1.724/98; e ao Deputado Arnaldo Penna, os Projetos de Lei
n°s 1.725, 1.726, 1.730, 1.731, 1.735, 1.740, 1.742, 1.770, 1.779 e 1.795/98.
Encerrada a 1a Parte dos trabaihos, passa-se 2a Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de pareceres sobre matéria de deliberação
conclus pva das comissOes. Submetidos a discussâo e votação, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.493/97, 1.674,
1.694, 1.704, 1.713, 1.716, 1.717, 1.719, 1.722 e 1.724/98 (relator: Deputado
Ailton Vilela), 1.725, 1.726, 1.730, 1.731, 1.735, 1.740, 1.742, 1.770, 1.779 e
1.795/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência 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 Comissães, 12 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - AIlton Vilela.

ATA DA 6a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR
DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURARA ENTRADA DE
MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PCJBLICA E PRIVADA,

BEM COMO A COMERCIALIZAcAO DOS MESMOS NO ESTADO
As quatorze horas e quinze minutos do dia cinco de novembro de mll

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Wilson Fires, Adelmo Carneiro Leão, AntOnio Roberto, João Leite,
João Batista de Oliveira (substituindo os dois 61timos, respectivamente, aos
Deputados Carlos Fimenta e Alencar da Silveira Junior, por indicação da
Liderança do Bloco Social Trabaihista) e Isabel do Nascimento (substituindo o
Deputado Sebastiào Helvécio, por indicação da Lideranca do Bloco Social
Progressista), membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente,
também, a Deputada Maria Olivia. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Wilson Pires, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão
de requerimento do Deputado Joâo Batista de Oliveira, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência inforrna que a reunião tern
por finalidade; na primeira parte, ouvir os seguintes convidados: Srs. Wilmar
de Oliveira Filho, Secretário da Saide; Marilio Malagutti Mendonca,
Secretário de Saüde de Belo Horizonte; João Heraldo Santos Lima, Secretário
da Fazenda, que será representado pelos Srs. Jorge Henrique Schimidt,
Assessor Especial do Gabinete, e Márcio Rodrigues de Oliveira, Diretor
Fazendário da Capital; e Santos Moreira da Silva, Secretãrio da Segurarica
Püblica; e, na segunda parte, ouvir os seguintes depoentes: Srs. Gulmar
Januário, proprietário da Droga Brasil Ltda., de Ponte Nova; João de Brito
Martins e Anderson de Rosa Odoro, proprietários da Hospinova Ltda., de
Ponte Nova; Paulo Sena Azevedo e Thiago Petronilio Itaborahy, proprietários
da Empresa Azevedo e Sena Ltda., de Ponte Nova; e Eli Celeste Messias,
proprietário da Ponte Farma, de Ponte Nova. A Fresidéncia passa a palavra
aos Srs. Wilmar de Oliveira Filho, MarIlio Malagutti Mendonca, Jorge Henrique
Schimidt e Mãrcio Rodrigues de Oliveira, que fazem suas consideraçöes
IfliCiais, após o que é aberta a fase dos debates. Os convidados são
questionados pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão, João Batista de
Oliveira, Wilson Fires e AntOnio Roberto. Registra-se o nao-comparecimento
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do Sr. Santos Moreira da Silva. A Presidéncia agradece a participacao dos
convidados e passa a segunda parte da reunião. ApOs fazer algurnas
explanacoes sobre o funcionamento das CPIs, passa a ouvir os depojmentos
dos Srs. Gilmar Januário, Joào de Brito Martins e Anderson de Rosa Odoro,
que, em seguida, são inquiridos pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão e
Wilson Pires. A Presidéncia agradece a colaboracao dos convidados e
suspende a reunião para que entrern na sala os próxirnos depoentes: Srs.
Paulo Sena Azevedo, Thiago Petronflio ltaborahy e Eli Celeste Messias,
sendo que este Ciitirno não comparece Nesse momento, o Deputado Antonio
Roberto se ausenta dos trabalhos e é substituftjo pelo o Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, seu suplente São prestados, novamente,
esciarecimentos referentes as CPIs. 0 Presjdente passa a palavra aos
depoentes que se identificam e, em seguida, são inquiridos pelos Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Jorge Eduardo de Oliveira e Isabel do Nascimento.
Não havendo mais perguntas, o Presidente agradece a colaboracao dos
depoentes e os dispensa Apos, informa que o conteUdo da reunião consta,
na Integra, nas notas taquigraficas Não havendo proposicoes a serern
apresentadas e cumprida a finalidade da reunião, a Presidêncpa agradece a
presenca dos parlamentares convoca os membros da Comissão para a
prOxlrna reunjão extraordinárja a ser realizada no dia 10/11/98, as 14 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 10 de novembro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Jorge Eduardo de

Oliveira - João Batista de Oliveira - Isabel do Nascimento

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO ILJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.718/98

Cornissão de Educaçao, Cultura, Ciéncia e Tecnologia
RelatOrio

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei n° 1.718/98
pretende declarar de utilidade püblica o Centro Espirita Umbandista Abaça de
Pena Branca corn sede no MunicIpio de Uberlãndia.

A matéria foi objeto de exame prelirninar na Cornissão de Constituiçao e
Justiça, que concluju por sua juridicidade Const jfucjonalidade e legalidade naforma proposta. Vern, agora, o projeto a esta Comissão para turno ünico de
deliberacao conclusiva, em conform idade corn o que está previsto no art. 103,I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A referida entidade que empreende açOes de natureza assistencial e
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filantrápica, tern por objetivo o estudo, a prática e a divulgacão da doutrina
espIrita umbandista. Para tanto, mantém os servicos necessários, em sua
sede ou fora dela, para realizar sessOes de estudo e doutrinacão.

Em razão da importãncia de seu trabalho, a entidade merece ser declarada
de utilidade pUblica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.718/98

em turno ünico, nos termos apresentados.
Sala das Comissães, 12 de novembro de 1998.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.784/98
Comissão de Constituicão e Justica

Relatório
O projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Gilmar Machado, tern por

objetivo declarar de utilidade pUblica o Nücleo de Acão Social Joseph Arnold
Harrington, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Nos termos dos art. 188 e 102, III, "a", do Regirnento Interno, apOs ser
publicada, foi a proposição distribulda a esta Comissão para ser exarninada
prelim inarmente.

Fundarnentacão
De acordo corn o art. 10 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, os requisitos pelos

quais as sociedades civis em funcionamento no Estado podem ser declarados
de utilidade püblica são: possuir personalidade jurIdica; estar em
funcionamento ha mais de dois anos; ter como diretores pessoas idOneas e
não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Feito a exame da docurnentacão que instrui a processo, observa-se a
adequaçao as exigências mencionadas, razão pela qual não vislumbrarnos
óbice de natureza juridica a aprovacão do projeto.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.784/98 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 11 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio JOIio -

Antonio Genaro - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.817/98

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
RelatOrio

O projeto de lei em análise, do Deputado João Leite, propöe seja declarada
de utilidade pablica a Fundacão Matutu, corn sede no Municiplo de Belo
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Examinado o projeto preliminar-mente pela Comissào de Constituicao e
Justiça, que concluju P01 sua juridicidade, Constitucjonaljdade e Jegalidade
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusjvamente sobre a matéria,
conforme preceifua o art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fundarnentaçao
A Fundacao Matutu, corn sede ern Belo Horizonte, tern suas finalidades

voltadas para a conservacao da reser-va forestal da serra do Papagajo,
localizada no Municipio de Aiuruoca.

Para levar avante esse trabaiho, desenvolve e apóia pesquisas ambientais
e promove a educaçao ecologica. Tais iniciativas, acreditamos concorrem
para melhorar as condiçOes de vida dos moradores da região.

Por isso, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidadepUblica.

Concluso
Diante do exposto opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 1.817/98na forma proposta.
Sala das Com:ssöes, 13 de novernbro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.903/98
Comrssâo de Constituicão e Justiça

RelatOrjo
0 Projeto de Lei n o 1.903/98, do Deputado Miguel Martini, objetiva declarar

de utilidade püblica o Conseiho Central da Sociedade de São Vicente de
Paulo, corn sede no Municipio de Sete Lagoas.

Publicada em 17/9/98, vem a matérja a esta Comissão para exame
preliminar, confor-me dispãe o art. 188, C/c o art. 102, Ill, "a", do Regimentolnterno.

Funda mentacao
A proposicao se encontra corretarnente instruIda corn os documentos

ndispensávejs a declaraçao de utilidade pblica, prevista na Lei n o 12.972, de27/7/98, que regulamenta a matéria.
Constatamos, pois, que a entidade mencionaçja no projeto tern

personaljdade jurIdica, está em funcionamento ha mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idãneas, que não são remuneradas pelo
exerciclo de suas funcc5es.

Apenas para acrescentar o nome compteto da entidade, apresentarnos
emenda ao art. 10 da proposiçao.

Conclusâo
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Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.903/98 corn a Emenda n o i, redigida a
seguir.

EMENDA N o 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Conselho Central da

Sociedade de São Vicente de Paulo de Sete Lagoas, corn sede no MunicIpio
de Sete Lagoas.".

Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Julio -

AntOnio Genaro - Ermano Batista.
PARECER PARATURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.918/98

Corn issão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado ArnbrOsio Pinto, o projeto de lei em epIgrafe
pretende seja declarada de utilidade püblica a PoliclInica São Sebastião, corn
sede no Municipio de Santo AntOnio do Amparo.

Publicada em 15/10/98, foi a proposicão distribuIda a esta Comissão, a que
compete exarninar a matéria a luz do disposto no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno,

Fundarnentação
A Lei no 12.972, de 1998, estabelece os requisitos par-a que as sociedades

civis constituldas ou em funcionamento no Estado possarn ser declaradas de
utilidade pUblica. De acordo corn o seu art. 1 1 , são os seguintes Os requisitos
que devern ser comprovados pela entidade pretendente ao tItulo declaratOrio:
personalidade jurIdica; funcionamento ha mais de dois anos; cargos de
direçao não remunerados e idoneidade de Diretores.

Analisada a docurnentação que instrui o processo, verificamos que a
proposição nao apresenta óbice de natureza jurIdica a sua aprovacão.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.918/98 em 1 0 turno, na forma
apresentada.

Sala das ComissOes, 11 de novembro de 1998.
Hely Tarqulnio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio JUlio -

Antonio Genaro - Ermano Batista.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 184/95

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio
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De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em tela visa a

autonzar o Poder Executivo a doar imOvel ao Muriicipio de Cruzeiro da
Fortaleza.

Em atendimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento
Interno, a proposiçao foi publicada em 7/4/95 e a seguir distribulda a esta
Comissâo, a fim de que seja objeto de parecer quanto as questöes jurIdica,
COnStitucional e legal.

Fundarnentaçao
o imOvel objeto da proposicão em tela, constituIdo de urn terreno rural corn

area de 10.000m2, foi doado ao Estado de Minas Gerais, sem encargos,
conforme escritura pUblica transcrita sob o n o 5.878, a fis. 18 do livro 3-J, no
CartOrio de Registro de lmóveis da Comarca de Patrocinio.

o referido imOvel abrigava ate 1968 urn estabelecirnento de ensino, ficando
ocioso apOs a desativaçao deste e a construçâo de outro prédio escolar no
municIpio. Corn isso, a Prefeitura construiu no local urn albergue destinado a
acolher, durante a noite, condenados por pequenos delitos.

A municipalidade quer, entäo, incorporar o imóvel ao seu patrimônio para,
alérn de preservar o referido albergue, construir, na area remanescente, urn
conjunto residencial corn o fim de reduzir o deficit habitacional no municiplo.
Para tanto, conta corn a manifestaçao favorável da Secretaria da Educaçào,
órgâo a que está vinculado o imóvel.

A medida consubstanciada na proposiçao trata de urna das formas de
alienaçao de bern püblico, devendo estar em conformidade corn os preceitos
de natureza constitucional e administrativa que regern a rnatéria. No campo
dos preceitos de natureza constitucional, devernos atentar ao estatuido pelo
art. 18 da Constituiçao Estadual, que sujeita esse tipo de alienaçáo a
autorizaçao deste Legislativo. No campo dos preceitos de natureza
administrativa, atente-se ao que dispoe o art. 17 da Lei n° 8.666, de 21/6/93,
que exige como requisito de validade para alienaçao de im6vel do Estado a
existência de interesse püblico devidarnente justificado. Quanto ao ültimo
requisito, vale ressaltar que está plenamente justificado, uma vez que a
medida possibilitará a implantag5o e a manutençao, pela municipaljdade, de
serviços de significativa dimensão social.

Atendendo o projeto em tela aos preceitos da legislaçao em vigor, não
vislumbramos óbice a pretendida autorizaçáo legal.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 184/95.
Sala das Comissöes, 11 de novernbro de 1998.
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Hely Tarquinio, Presidente - Antonio Julio, relator - Sebastião Costa -
Antonio Genaro.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 748/96
Comissão de Constituicâo e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado AntOnio Roberto, o projeto de lei em epigrafe tern

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Municipio de Alvinópolis o
movel que especifica.

Em obediência ao que dispOem os arts. 188 e 102, lii, "a", do Regimento
Interno, a proposição foi publicada e a seguir distribuIda a esta Comissão, a
fim de que seja objeto de parecer quanto as questOes jurIdica, constitucional
e legal.

Fundamentaçâo
0 imOvel objeto da proposiçäo se constitui de urn terreno corn area de

2.352,49rn 2, referente a parte do terreno onde se localiza a Escola Estadual
Desembargador Barcelos Correa, que se encontra registrado sob o n° 422, a
fis. 71 do livro 2-C, no CartOrlo de Registro de lrnáveis da Comarca de
Alvinôpoiis.

Numa parte do imóvel foi construida a já mencionada escola estadual. A
outra parte, referente a area objeto da doacao, encontra-se ociosa.

A medida contida na proposicão trata de domInio de urn bern publico, e,
nessa circunstância, sua realizaçâo depende de exarne e deliberacào do
Poder Legislativo, conforrne se conclui do art. 18 da Carta mineira.

No piano infraconstitucional, a rnatéria em apreciacão está sujeita aos
ditames emanados da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que institul normas
para licitaçoes e contratos da administracão pUblica no âmbito dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municipios.

Reportando-nos ao art. 17 da referida lei, verificamos que a existência de
interesse püblico devidamente justificado é condicäo essenciai para que
ocorra a aiienaçao de bens da administração pUblica. No caso em apreco, é
evidente que esse quesito foi atendido, uma vez que a medida, tendo como
fim a construçao de urna praca, beneficiará a popuiacáo do municIpio.

Atendendo o projeto em tela aos preceitos da iegisiaçâo em vigor, não
vislumbramos Obice a pretendida autorizacäo legal.

Apresentamos, ainda, emenda ao projeto apenas para adequá-lo as
condiçOes que efetivarn a transmissáo do referido imOvel.

Conciusào
Em face do relatado, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legaiidade do Projeto de Lei n° 748/96 corn a Ernenda n° 1, a seguir
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EMENDA N O 1
D6-se ao art. 2° a seguinte redaçao:
"Art. 21 - 0 imOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimãnio do Estado

se, findo o prazo de 5 (cinco) anos contados da lavratura da escritura püblica
de doaçâo, nào Ihe tiver sido dada a destinaçâo prevista no artigo anterior.".

Sala das Corn issöes, 11 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - AntOnio Julio - Marcos

Helénjo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 750/96

Corn issào de Constituiçao e Justiça
Reiatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o projeto de lei em
epIgrafe pretende seja dada a denominaçao de José Rodrigues Rocha a
Escola Estadual de Brasiiândia, localizada no Municipio de Oliveira.

ApOs ser publicado, vern o projeto a esta Comissâo para exame preliminar,
nos termos dos arts. 188 e 102, lii, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentacao
Primeiramente cabe menclonar que é atribuiçao desta Casa, corn a sanção

do Governador, legislar sobre bens de dornInio publico, conforme dispOe o
inciso XIV do art. 61 da Constituiçao Estadual.

No piano infraconstitucionaj saliente-se que a matéria examinada está em
consonância corn o disposto na Lei n o 5.378, de 3/12/69, que estabelece
normas para a denorninaçao de estabelecimentos instituiçOes e prápriospUblicos.

Deve-se rnencionar também que, conforme oficio das Secretarias de
Recursos Humanos e Administracao e da Educaçao, a Escola Estadual de
Brasilândja, que se pretende designar, não possui denominaçao oficial.

Portanto, nâo existe impedimento legal a trarnitaçao do projeto, que se
encontra de acordo corn a legislaçao pertinente.

Conciusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 750/96 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 11 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Antonio Julio - Marcos

Helénjo - Ermano Batista.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 751/96

Cornissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrjo
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De autoria do Deputado Alvaro Antonio, o projeto de lei em epigrafe
pretende seja dada a denorninacão de José Alves a Escola Estadual do
Bairro Helvéclo Lisboa, localizada no Municipio de Belo Horizonte.

ApOs ser publicado em 18/4/96, vem o projeto a esta Cornissão para exame
preliminar, nos termos regimentals.

Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta Comissào passa
agora a análise da matéria.

FundamentacãO
A proposicão em exame se insere no âmbito da competência estadual, nos

termos do art. 25, § 1 0, da Constituição brasileira. Encontra também
fundarnento no que preceitua o art. 61, XIV, da Constituição Estadual, que
estabelece como atribuição desta Casa legislar, corn a sançâo do
Governador, sobre bens de domInio pOblico. Além disso, está em
consonância corn o disposto na Lei no 5.378, de 3/12/69, modificada pela Lei
no 7.621, de 14/12/79, que estabelece normas para a denomlnacão de
estabelecimento, instituicäo e prOprio pUblico.

E importante mencionar ainda que instruem o processo estudos da
Secretaria da Educacâo, que informa a anuência do Orgão a denominacão
pretendida e a falta de nome oficial para a aludida escola estadual.

Inexiste, portanto, impedimento a trarnitacäo do projeto, que se encontra de
acordo corn a legislacão pertinente.

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

legalidade do Projeto de Lei no 751/96 corno apresentado originalmente.
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - AntOnio Julio - Marcos

Helênio - Ermano Batista.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.492197

Comissao de Constituicäo e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em análise
pretende seja dada a denominaçäo de Luiz Carlos Soares Martins a estrada
que tiga o entroncamento da Rodovia MG-329 ao MunicIpio de OratOrios.

Publicado em 6/11/97, veio o projeto a esta Comissâo para exame
preliminar, em atendimento ao que dispOe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento lnterno.

Cumprida a diligéncia solicitada em reunião anterior, esta Comissac
prossegue corn a análise da matéria.

Fundamentacäo
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o art. 61, XIV, da Constituiçâo mineira estabelece que cabe a Assembleja

Legislativa dispor sobre todas as matérias de competéncia do Estado, corn a
sançao do Governador.

Já no ârnbito da legislaçao infraconstitucional cumpre-nos citar a Lei no
5.378, de 3/12/69, modificada pela Lei no 7.621, de 14/12/79, que dispae
sobre a denominaçao de estabelecimentos instituiçães e prédios do Estado.
Tal diploma preceitua que a escolha da denominaçao de próprios püblicos
recaia em nome de pessoas falecidas e que inexistam no mesmo rnunicIpio,
estabelecimentos corn igual designaçao.

Considerando que o Sr. Luiz Carlos Soares Martins, possuidor de fortes
vinculos de amizade corn a comunidade da região e dela grande colaborador,
e falecido e, Segundo pronunclamento do DER-MG, a estrada em questão
nào tern nome oficial, não existe irnpedirnento legal nem constitucional a que
seja dada a denorninaçao proposta.

Conclusào
Em face do aduzido, conclulmos pela juridicjdade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.492/97 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Hely Tarquinjo, Presjdente - Antonio Julio, relator - Antonio Genaro - Marcos

Helênio - Ermano Batista.
PARECER PARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.811/98

Comissáo de Constituiçao e Justiça
Relatôrio

Por meio da Mensagem no 277/98, o Governador do Estado encaminhou a
Assembléia Legislativa o projeto de lei em epIgrafe, que cria, na estrutura
orgânica da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, 0
Plantão Interinstitucional previsto no art. 88, V, da Lei Federal no 8.069, de
13/7/90, que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Publicada em 26/6/98, a proposiçao foi distribuida as ComissOes de
Constituiçao e Justiça; do Trabalho, da Previdência e da Açao Social; e de
Fiscalizacao Financeira e Orcamentarja

Por solicitaço do Deputado Marcos Helênio, também a Comissâo de
Direitos Humanos emitirá parecer sobre a matéria.

Prelim inarmente, cabe a esta Cornissäo analisar os aspectos juridico-
constitucionais e legais do projeto em questo.

Fundamentacao
Corn respaldo na competéncia que lhe atribui a Constituiçao do Estado, por

força do seu art. 10, II, encaminhou o Governador do Estado a esta Casa
Legislativa o Projeto de Lei n o 1.811/98, que cria, na estrutura da Secretaria
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de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, o Plantão Interinstitucional
previsto no art. 88, V, da Lei Federal n o 8.069, de 1990, que contém o
Estatuto da Crianca e do Adolescente.

A finalidade do órgâo instituldo, estabelecida no art. 2° do projeto, é a de
promover, em urn mesmo local, a integração operacional da Secretaria de
Estado da Justiça, do Juizado da Infància e da Juventude, do Ministério
Püblico, da Secretaria de Estado da Seguranca PUblica e da Secretaria de
Estado do Trabalho, da Ação Social, da Criança e do Adolescente, Orgãos
incumbidos de receber o adolescente a quem se atribua autoria de ato
infracional, decidir sobre a sua destinaçao e encaminhá-lo a instituicão
competente, observadas as diretrizes do Estatuto da Criança e do
Adolescente e as normas emanadas do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

A competéncia do Plantäo Interinstitucional está determinada no art. 30 da
proposição e inclui o oferecimento da infra-estrutura necessária para articular
a atuacäo dos órgãos que integraräo o Plantâo, buscando assegurar o pronto
atendimento de cada caso apresentado, garantir ao adolescente envolvido em
ato infracional atendimento e encaminhamento individualizado, mediante
abordagem e assistência que preservem sua dignidade, e coletar e organizar
dados caracterizadores dos atendimentos prestados pelo Plantäo, a fim de
subsidiar outros setores voltados para a proteção do adolescente e para
polIticas básicas assistenciais de responsabilidade do Estado.

A estrutura orgânica do Plantäo instituldo, estabelecida no art. 4 1 do projeto,
prevê urn Conselho Diretor e urna Diretoria-Geral. Ao primeiro está
subordinada uma Secretaria Executiva, ea segunda estâo subordinadas duas
diretorias: a Diretoria de Administraçäo, Coordenacäo e Interacão Setorial e a
Diretoria de Assisténcia Social e Defesa do Adolescente.

Releva salientar que embora conste, no parágrafo ünico do art. 40 do
projeto, o estabelecimento, em decreto, da competência e da descricáo das
unidades administrativas da Diretoria-Geral, a referida norma
regulamentadora deverá conformar-se aos principios constitucionais e legais
norteadores dos atos da administração publica, a finalidade institucional
definida no art. 88, V, do Estatuto da Crianca e do Adolescente, e aos
comandos dos arts. 21 e 30 do projeto, que estabelecem a finalidade e a
Competência do Plantâo Interinstitucional.

A matéria encontra respaldo no art. 90, XIV, da Constituição Estadual, que
estabelece a cornpetência privativa do Governador do Estado para dispor, na
forma da lei, sobre a organizaçâo e a atividade do Poder Executivo. Além
disso, a criação de cargo e funcão pUblicos da administração direta, bern
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como a estruturaçao de Secretaria de Estado e de árgão autônorno, são
matérias de irliciativa privativa do Governador, nos termos do art. 66, III, "b" e
"e", da Carta mirieira.

Em que pese ao respaldo ju rid i co-constitucional e legal do projeto, ha que
ser observada a presença de falhas na proposicão, tanto no que se refere ao
conteüdo como no tocante a técnica legislativa, razão pela qual apresentamos
o Substitutivo n o 1, que passa a integrar este parecer.

O substitutivo apresentado altera o norne do Orgão, que passa a denominar-
se Centro de lntegração Operacional - CIOP -, mais adequado a instituição,
em lugar do nome inicialmente proposto, "Plantão Interinstitucional", que
reflete muito mais a filosofia de trabaiho proposta.

No tocarite a infra-estrutura organizacjonal a proposição original não cogita
da criação de cargos da administraçao geral que permitirão o desempenho
prático das funçöes do Orgão no ârnbito administrativo e técnico. Já 0
substitutivo proposto supre essa omissão, criando um total de 241 cargos,
dos quals 231 são de provimento efetivo, como Os de motorista, telefonista,
assistente técnico de saüde, agente administrativo e medico, entre outros, e
10 são comissionados.

Os cargos citados no art. 11 do Substitutivo no 1, a serem extintos pela
vacâncla, referem-se ao Centro de lnternaçao ProvisOria do Adolescente, corn
sede em Belo Horizonte, e ao Centro de Integraçao do Adolescente, corn
sede em Sete Lagoas. Nesses centros, os cargos de Guarda Penitenciário, a
medida que vagarem, serão substituidos por parte dos cargos de Agente de
Reeducacão Social criados no Anexo II do substitutjvo apresentado. 0
restante desses cargos sera provido para o atendimento diuturno aos centros.

O Conselho Diretor foi retirado da estrutura orgãnica do CIOP passando a
denominar-se Conseiho Deliberativo de integracao Operacional - CODIOP -,
adquirindo natureza deliberativa e voltando-se para o estabelecimento das
diretrizes de funcionamento do CIOP.

A modfficaçao do nome da Secretaria de Estado da Justiça para Secretaria
de Estado da Justi(;a e de Direitos Humanos, prornovida pela Lei no 12.986,
de 1998, fol tambérn observada no Substitutivo n o 1 proposto.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucjonaljdade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.811/98 na forma do Substitutivo n o i,que apresentamos.
SUBSTITLITIVO N O 1

Cria o Centro de Integrag5o Operacional - CIOP - na estrutura da Secretaria
de Estado da Justiça e de Direitos Humanos e dá outras providências.

403

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da

Justiça e de Direitos Humanos, o Centro de Integracão Operacional - CIOP -,
subordinado a Superintendéncia de Atendimento e Reeducação do Menor
I nfrator.

Paragrafo Unico -0 inciso Ill do art. 10 da Lei n o 11.717, de 27 de dezembro
de 1994, fica acrescido da seguinte alinea 'h":

"Art. 10 - ...................................
III- .....................
h) Centro de lntegracão Operacional - CIOP.".
Art. 21 - 0 Orgão de que trata esta lei tern por finalidade o atendirnento inicial

a adolescente a quern se atribua autoria de ato infracional, por meio da
integração operacional de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério PUblico,
da Defensoria PUblica, da segurança püblica e da assistência social, nos
termos do inciso V do art. 88 da Lei no 8.069, de 13 de juiho de 1990, que
contérn o Estatuto da Criança e do Adolescente, respeitadas as normas
estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

Art. 3° - Compete ao CIOP:
- oferecer a infra-estrutura necessária para articular a atuação dos Orgaos

governamentais, assegurando o pronto atendirnento de cada caso
apresentado;

II - garantir ao adolescente envolvido em ato infracional atendimento e
encaminharnento individualizado, mediante abordagem e assistência que
preservem sua dignidade;

III - coletar e organizar dados que caracterizem os atendimentos prestados
pelo CIOP, a fim de subsidiar as diversos setores envolvidos na politica de
proteção do adolescente, bern como nas politicas básicas asststenciais de
responsabilidade do Estado;

IV - exercer outras atividades correlatas previstas em lei.
Art. 40 - Para a cumprimento da finalidade definida no art. 2 0 desta lei, o

CIOP manterá plantão permanente de equipe interinstitucional constitulda por
representantes dos órgãos a seguir relacionados:

I - Juizado da lnfãncia e da Juventude;
II - Ministérlo Püblico;
Ill - Secretaria de Estado da Justica e de Direitos Humanos;
IV - Secretaria de Estado da Segurança Püblica;
V - Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e

do Adolescente;
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Parágrafo ünico - A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos
atuará por intermédio da Defensorja Püblica.

Art. 5° - 0 CIOP tern a seguinte estrutura:
- Diretoria-Geral

II - Diretoria de Administracao, Coordenaço e lntegracao Setorial:
a) Divisâo de Apoio Material;
b) Diviso Administrativa e Financeira-
c) DiviSo de Articulaçao Social e de Reintegracao do Adolescente.
Parágrafo ünico - A competêncja e a descriço das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serâo estabelecidas em decreto.
Art. 6° - 0 CIOP observará as diretrizes emanadas pelo Conselho

Deliberativo de lntegraçao Operacionaj - CODIOP -, composto pelos titulares
dos órgâos relacionados no art. 4 0 ou por seus representantes corn poder dedeciso.

§ 1° - 0 Presjdente do CODIO p e o Juiz Titular da Vara da Infância e daJuventude da Capital.
§ 20 - 0 Diretor-Geral do CIOP integrara o Conseiho Deliberativo na

condico de Secretárjo Executivo.
§ 30 - Os membros do CODIO p näo sero remuneradosArt. 70 - Compete ao CODIO p, além de outras atribuicoes previstas em lei:

- estabelecer a dinâmica de funcionamento do CIOP, objetivando
harmonizar a atuaçào dos Orgãos envolvidos, respeitadas a autonomia e a
competéncia especificas de cada urn deles;

II - supervisjonar as atividades de cada uma das areas de atuaçao do CIOP,
a fim de assegurar maior agilidade aos serviços prestados ao adolescente;

III - sugerir aos Poderes constituldos providências visando ao pleno
cumprirnento das disposicoes do Estatuto da Criança e do Adolescente e das
demais normas reguladoras das medidas socioeducativas aplicáveis ao
adolescente infrator;

IV - elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
Art. 8° - Os Orgãos participantes do CIOP ficam obrigados a fornecer 0pessoal técnico e de apoio administrativo e logIstico i ndispensável aofuncionamento de seus respectivos serviços.
§ 1° - 0 edifIcjo-sede do CIOP será ocupado eqüitativamene pelos Orgâos

participantes rnencionados no art. 4 0 desta lei, Segundo esquema previamenteestabelecido

§ 2° - A administraçao geral e a conservaçao do CIOP ficarâo sob a
responsabilidade da Secretaria de EStado da Justiça e de Direitos Humanos.
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Art. 91 - Fica criada, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado da Justica e de Direitos Humanos, a Classe de Agente de
Reeducaçâo Social, no Quadro 111.2 da Carreira da Justica de nivel de
escolaridade de 1° grau, corn faixas de vencimento 4, 5 e 6, constante no
Anexo I-L do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, conforme o
Anexo II desta lei.

Art. 10 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Justica e de Direitos Humanos, constante no Anexo I-L de que
trata o Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, destinados ao órgão
instituIdo por esta lei:

I - os cargos de provimento efetivo constantes nos Anexos II, Ill e IV desta
lei;

II - os cargos de provimento em comissào constanteS no Anexo I desta lei,
observado o disposto no art. 2 0 do Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de
1995.

§ 1 1 - Ate que se proceda ao efetivo provimento mediante concurso püblico
dos cargos de Agente de Reeducacâo Social criados na forma deste artigo,
servidores pertencentes a Classe de Guarda Penitenciário poderâo ser
designados, na forma da lei, para o exercicio da função correspondente
àqueles cargos.

§ 20 - Observada a legislacão vigente, poderão ser celebrados contratos de
direito administrativo por prazo determinado, nurn total que, acrescido ao
nümero de designaçOes previstas no parágrafo anterior, não ultrapasse o total
de cargos criados no § 1 0 deste artigo.

Art. 11 - Seräo extintos, pela vacância, 54 ( cinquenta e quatro) cargos da
Classe de Guarda Penitenciário, criados pelas Leis n°s 11.374, de 30 de
dezembro de 1993, e 11.713, de 23 de dezembro de 1994, do Quadro
Especial de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e de direitos
Humanos.

Art. 12- Aplica-se o disposto no art. 13 e no "caput" do art. 15 da Lei
Delegada n o 38, de 26 de setembro de 1997, ao ocupante de cargo de Agente
de Reeducacâo Social I, II ou III que formalizar opcão pela jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais junto a Secretaria de Estado da
Justica e de Direitos Humanos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados
da data da publicaçáo desta lei.

Art. 13 - Passa a denominar-se Superintendência de Atendimento as
Medidas Socioeducativas - SAMS - a Superintendência de Atendirnento e
Reeducaçâo do Menor Infrator.

Art. 14 - Para atender as despesas decorrentes da execucão desta lei, fica
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o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de R$165.346,68
(cento e sessenta e cinco mu. trezentos e quarenta e seis reals e sessenta e
alto centavos), observado a disposto no art. 43 da Lei Federal n o 4.320, de 17de marco de 1964.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacáo.
Art. 16- Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Hely TarqUmnio, Presidente - Antânio Genaro, relator - Antonio Julio - Marcos

Helênio - Ermario Batista.
Anexo I

(a que se refere a art. 	 da Lei no 	 de	 de 	 de 1998)
* - A tabela referente a este Anexo foi publicada na ediçOo do "Diana de
Legislativo" de 14/11/98.

Anexo II
(a que se refere a art. 	 da Lei no 	 de 	 de

Carreira da Justiça
Cargos de Provimento Efetivo

Lclasse 	 Cargos a Criar
Agente de 	 154
Reeducaçao
Social

 Anexo Ill
(a que se refere a art. 	 da Lei no 	 de 	 de

Carreira da Administracao Geral
Cargos de Provimento Efetivo

{9I se 	 Cargos a CrJ
Oficialde 	 16
Servicos Gerais
v1otorista I 	 10
Telefonista I 	 05
Agentede 	 16
AdministraçOo I
Auxiliarde 	 10
AdrniniStr2co I

Anexo IV
(a que se refere a art 	 da Lei n° 	 de 	 de

Outras Carreiras
Cargos de Pravimenta Efetivo
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Classe 	 Cargos a Criar
Agente de 	 08
Servico de SaOde

Assistente 	 08
Técnico de SaUde

Analista de SaUde 	 04
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.833/98

CornissOo de Constituiçäo e Justiça
RelatOria

0 projeto de lei em tela, do Deputado Anivaldo Coelho, tern coma abjetivo
instituir desconta nas tarifas de transporte coletivo interrnunicipal para as
trabalhadores desempregados.

Publicada em 3/7/98, foi a proposicOo distribuida a esta ComissOo para
receber parecer quanta aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
egalidade, nos termas do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentacãa
A proposiçOa submetida a nossa anOlise visa a instituir para as

desempregados urn beneficio na utilizaçáo do transporte coletivo
intermunicipal. NOo foram poucos as projetos de conteOdo semeihante que
trarnitaram nesta Casa e näo obtiveram êxito na conversão em lei. A rnaioria
das praposiçães desse tipo teve seu curso interrornpida nas comissöes
técnicas, devido as repercussOes negativas dos beneficios reivindicadas em
todo a sistema de transporte coletivo estadual.

A matéria de que se cagita é regida pelo art. 175 da Constituiçäo da
RepUblica, a qual atribui ao poder pOblico a incumbência de prestar as
servi(;os pUblicos, diretamente ou sob a regime de concessão ou permissOo,
devendo a lei dispor sabre a regime das empresas concessianárias e
permissionárias, as direitos dos usuários, a politica tarifária e outros critérios
relacionados corn a prestacão dos serviços pelo particular.

Sendo a exploraçOo do transporte rodoviário intermunicipal competéncia do
Estado, nos termos do art. 10, IX, da Carta mineira, cabe a este ente
federado, coma a poder concedente do serviço, fixar, mediante lei, as termas
e as candiçOes de sua prestaçOo pelas concessionários e pelos
permissionários. Par outro lado, a mat(§ria relativa a regulaçãa dos serviças
pOblicos nOo e de iniciativa privativa de qualquer dos Poderes. Isso pasta, no
tocante a competéncia e a iniciativa, não ha vIcia que macule a prapasicão.

No entanta, no que tange ao beneficio que se pretende instituir, dada a sua

de 1998)

de 1998)

de 1998)
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amplitude, hão que se considerar, também, para urna completa análise desta
Comissão, Os aspectos operacionajs da proposta sobre o sisterna de
transporte coletivo intermunicipal.

Como já se disse, tal serviço pode ser explorado diretamente ou mediante o
regime de permissao ou concessâo, sendo verdade que, em Minas Gerais, se
optou por delegar ao particular tal tarefa mediante contrato de concessâo. E
próprio da natureza desse instrumento contratual que Os concessionárjos
sejam remunerados por meio das tarifas cobradas dos usuários do serviço.
Vé-se, pois, que o referido serviço de transporte coletivo intermunicipat é
totatmente custeado petos usuários pagantes, que, atém de suportarem tais
custos, possibilitam aos delegatarios o auferimento de lucro.

Não ha dUvida de que, ao se conferir a determinada categoria o subsIdio de
40% da tarifa, consubstanciado na forma de desconto, o onus decorrente
pesará sobre Os demais usuários. E evidente que esse onus não será
suportado pelos exploradores do serviço, cujo contrato de concessáo firmado
corn o poder püblico Ihes garante, por direito, o Jucro nele consignado.

E inegável, ainda, que urn desconto de tat magnitude causaria urn grande
impacto nas cláusutas econOmicas dos contratos já celebrados entre a
administraco püblica e os concessionários desse serviço, provocando
inevitável desequilibrjo econOmico-financeiro o que ensejaria uma necessária
revisào de cada contrato corn o objetivo de se restabelecer o equilIbrio. Vê-
se, pois, que, por intervir diretarnente em tais contratos, a proposta em
questão vai de encontro ao que dispOe o art. 5°, )(XXVJ, da Constituiçao da
ReptbJica, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
juridico perfeito nern a coisa julgada.

Conctusão
Petas razOes 	 aduzidas, 	 opinamos	 peta	 antijuridicidade 	 pela

inconstituclonalidade e pela ilegatidade do Projeto de Lei no 1.833/98.
Sala das ComissOes, 11 de novembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - AntOnio Julio, relator - AntOnio Genaro - Marcos

Helênjo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.849/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o Projeto de Lei n o 1.849/98
dispOe sobre a concessão de incentivos fiscais corn o objetivo de estirnulo,
criação e amparo de entidades ptbIicas de saCide, educação e assistência
social em Minas Gerais.

Pubticada em 6/8/98, a proposiçào foi distribuida a esta Comissão para
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receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fu ndarnentaçâo
o projeto de lei em exame tern por objetivo promover o amparo a entidades

püblicas de saüde, educação e assistência social mediante a concessão de
incentivos fiscais aos contribuintes de ICMS que apolarem financeirarnente
essas entidades. Tais contribuintes fariarn jus a uma dedução do imposto a
pagar, na forma estabelecida no projeto de lei. Este determina ainda que o
contribuinte corn débito tributário inscrito em divida ativa ate 31/12/96 poderá
quitá-to corn desconto de 30% desde que ampare financeiramente entidade
ptblica de saCide e educaçào. Nessa hipOtese, além desse apoio financeiro a
entidade beneficiada, seriam repassados 30% do satdo remanescente do
referido desconto.

Vale ressattar que em 30/12/97 fol prornulgada a Lei no 12.733, que versa
sobre matéria anátoga a de que ora cogitamos. Corn efeito, essa lei dispOe
sobre a concessão de incentivo fiscal e a quitação de crédito tributário inscrito
em divida ativa por empresas que apoiarem financeiramente projetos
cutturais. Portanto, a proposição em apreco visa a instituir, nas areas da
saüde, da educação e da assistência social, medida legistativa análoga a já
existente no setor cultural.

Da perspectiva juridico-constitucionat, inexistem ôbices a trarnitacão do
projeto, porquanto a matéria nele contida se insere no ämbito da competência
normativa dos Estados federados, já que se refere a concessão de incentivo
fiscal retativo ao ICMS, tributo de cornpetência estadual, nos termos do art.
155, II, da Constituição da RepUbtica.

Quanto a iniciativa, curnpre dizer que a rnatéria versada na proposição não
se inscreve entre aquelas previstas no art. 66, III, da Constituicão Estaduat,
as quais são de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, peta constitucionalidade

e peta legatidade do Projeto de Lei n o 1.849/98.
Sala das CornissOes, 11 de novernbro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - AntOnio Julio, relator - AntOnio Genaro - Marcos

Helênio.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 627/95

Comissão de Redacão
O Projeto de Lei no 627/95, do Deputado Raul Lima Neto, que dispOe sobre

lançamento de esgoto e de águas residuárias em cursos d'água e dá outras
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providéncias foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 0 turno. 410Vern agora a projeto a esta Comissão a firn de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do §1 0 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicao a seguinfe redacao final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 627/95
Dispoe sobre Iancamento de esgoto e de águas residuárjas em cursos

d'água e dá outras providéncias.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 lancamento de esgoto e de águas residuárias de qualquer

natureza em bacia receptora superficial condiciona-se a observânca dos
padröes de efluentes especifjcados para cada local, de acordo corn a
classificacao das coleçoes de água do Estado, sern prejuizo do que dispöe a
legislaçao federal.

Parágrafo Unico - Quando a lancamento ocorrer em corpo d'água ainda nâo
submetido a classificacao, as padroes fIsicos, quImicos e biolOgicos dos
efluentes obedecerão aos limites estabelecidos pelo competente Orgão de
pal Itica ambiental do Estado.

Art. 21 - Sujeitam-se a hcenciamento ambiental as projetas de obras de
canalizaçao de esgoto doméstico, hospitalar ou industrial, de coleta de águas
pluviais e aqueles que importem descarga de residuos sólidos, gasosos au
IIquidos prejudiciais a qualidade dos cursos d'água.

§ 1 0 - E vedada a concessãa de licença para projetos que não prevejarn a
Instalação de sistemas de tratamento.

§ 20 - Nos prajetos de obras de drenagem de águas pluviais, será exigida
previsãa de medidas técnicas para retenção dos residuos sOlidos a montante
do ponto de lancamento das enxurradas nas bacias receptoras dos sistemas
de coleta.

§ 31 - 0 Conselha Estadual de Politica Ambjental - COPAM - estabelecerá,
par meio de deliberaçao normativa, a granulometria da fracao detrItica a serretida conforme a disposto no § 21.

Art. 3° - A criteria do COPAM, poderá ser concedido prazo as pessoas
fisicas e jurIdicas, ptblicas ou privadas, em situacão irregular, para a
mplantacao de sistemas de coleta que atendam ao disposto nesta lei.
Art. 4° - Na falta de rede pübiica de coletores de esgoto em locais

destinaclos a canstruçao de habitacoes, a autoridade sanitária campetente
indicará as medidas a serem adatadas pelos respansávejs

Art. 5° - Aos infratores desta lei, aplicam-se as penalidades previstas na Lei
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no 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispöe sabre a protecão, a
conservação e a melhoria do meio ambiente.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticacão.
Art. 71 - Revogam-Se as disposiçôes em contrário.
Sala das Comissöes, 12 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.269/97
Camissão de Redação

0 Projeto de Lei no 1.269/97, do Deputado Sebastião Costa, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao MunicIpia de São Sebastiäo da Vargern Alegre a
imOvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 10

turna.
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.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposicãa a seguinte redação final,
que estã de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.269/97
Autoriza a Pader Executiva a doar aa Municipia de São Sebastiãa da

Vargem Alegre a imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica a Poder Executiva autorizado a doar ao Municipia de São

Sebastião da Vargem Alegre a imôvel situado nesse municIpio constituida par
terreno corn area de 728m 2 (setecentos e vinte e aita metros quadrados) e
registrado sob a no 5.628, a fls. 78 do livro 3-H, no Cartória de Registra de
Imóveis da Comarca de Miral.

Parágrafo Onico - 0 imOvel descrito neste artigo destina-se a abrigar as
instalaçöes da Prefeitura Municipal.

Art. 21 - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo a prazo de 3 (trés) anos contados da data de Iavratura da escritura
pOblica de doacao, não the tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicães em cantrário.
Sala das Comissöes, 12 de novembra de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.403/97
Camissãa de Redacão

O Projeta de Lei n o 1.403/97, do Deputado Ibrahim Jacob, que dispöe sabre
a implantacão de Conselhas Regionais de Trânsito no Estado, fai apravado

L
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no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 	
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Vern agora o projeto a Comssão de Redacao, 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 Inferno. Esta Cornissao propoe, visando a major
clareza do texto, que seja citado, no art. 3 0 do projeto, o art. 9 0 da Lei no12.502, dispos:tivo que trata de atribuiçoes.

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

PROJETO DE LEI N O 1.403/97
Dispöe sobre a implantagao de Conselhos Regionais de Trânsito no Estado.
A Assernbleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Serão implantados Conselhos Regionais de Trãnsjto vinculados ao

Conselho Estadual de Trânsjto de Minas Gerais - CETRAN-MG -, em cada
uma das Delegacias Regionais da Secretaria de Estado da Segurança
Püblica atendidos os requisitos da Lei Federal n o 9.503, de 23 de setembrode 1997.

Art. 2° - Os Conselhos Regionais de Trânsjto terão a seguinte cornposiçao:
I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Secretárjo de

Estado da Segurança Püblica;
I f - 1 (urn) representante da Câmara de Vereadores do municIpio Sede doConselho;
Ill - 1 (urn) representante do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG -;
IV - 1 (urn) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas

Gerais - OAB-MG -;
V - 1 (urn) representante de associacao de bairro representativa domuniciplo sede do Conselho;
VI - 1 (urn) representante de entidade civil local representativa dos

condutores profissjonajs de veiculos.
Parágrafo Unico - Os membros dos Conselhos Regionais de Trânsito,

considerados prestadores de relevantes serviços a comunidade, nao serào
remunerados pelo exercicio do cargo.

Art. 30 - Aos Conselhos Regionais de Trânsito competern as atribuiçoes
definidas no art. 9° da Lei n o 12.502, de 31 de maio de 1997, na forma doregulamento.

Art. 4 0 - Esta lei será reguIamentaa pelo Poder Executivo no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicaçao.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 60 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
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Sala das Comissöes, 12 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.775/98
Comissão de Redaçáo

O Projeto de Lei no 1.775/98, do Deputado Francisco Ramaiho, que declara
de utilidade püblica o Coral Mater Ecclesiae, corn sede no Municip!o de Santa
Luzia, foi aprovado em turno Cinico, sem emenda.

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

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.775/98
Declara de utilidade pOblica o Coral Mater Ecclesiae, corn sede no

Municipio de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade piiblica o Coral Mater Ecclesiae, corn

sede no Municipio de Santa Luzia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissôes, 12 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.785/98
Comissâo de Redaçao

O Projeto de Lei 
no 1.785/98, do Deputado Ambrósio Pinto, que declara de

utilidade ptiblica a Loja Maçonica Verdade e Justica, corn sede no Municipto
de Visconde do Rio Branco, foi aprovado em turno Cjnico, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçào a seguinte redacao final,
que esta de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.785/98
Declara de utilidade pUblica a Loja Maçônica Verdade e Justica, corn sede

no Municipio de Visconde do Rio Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja Maçônica Verdade e

Justiça, corn sede no Municipio de Visconde do Rio Branco.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
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Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissôes, 12 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LET N O 1.796/98
Corn issào de Redaçáo

0 Projeto de Lei n o 1.796/98, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
utilidade ptblica o Centro Espirita Camilo Chaves, corn sede no MunicIpio de
Belo Horizonte, foi aprovado em turno ünico, 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 proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LET N O 1.796/98
Declara de utilidade piblica o Centro Espirita Camilo Chaves, corn sede no

Municipio de Bela Horizonte.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica o Centro Espirita Carnilo

Chaves, corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 12 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 2.635/98
Mesa da Assembléia

Relatório
Par meio do requerirnento em epIgrafe, a Comissao de Educação, Cultura,

Ciência e Tecnologia solicita seja encaminhado ao Secretário da Educação
pedido de informaçoes sobre a apuraçâo de denüncia, protocolada naquele
órgão, da Profa. Aneli Pinheiro Lima contra a Profa. Celeste Aparecida Sales
Cardoso, Diretora da Escola Estadual Afonso Pena, tendo em vista as graves
acusaçöes contidas na aludida denUncia.

Publicada em 26/6/98, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c', do Regimento lnterno.

Fundamentaçao
0 requerimento em exame submete-se ao que dispoe o art. 54, § 2 1, da

Constituiçao Estadual, que transcrevemos a seguir:
"Art. 	 54
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§20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado
pedido escrito de informacão, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias, ou a prestacão de informação falsa importam crime de
responsabilidade.".

Foi conferida constitucionalrnente ao Fader Legislativo a competência de
fiscalizar as atos do Poder Executivo, bern como a omissão deste em
averiguar fatos ocorridos, cuidando, assirn, para que a sociedade tenha urn
governo transparente, obediente a lei e eficaz, conforme a estabelecido no
art. 73 da Constituição mineira.

Dessa forma, consideramos a proposicão conveniente e oportuna.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Requerimento n°
2.635/98.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 11 de novembro de 1998.
Geraldo Rezende, Presidente - Maria Olivia, relatora - Elmo Braz - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 2.660/98

Mesa da Assernbléia
Relatório

De autoria da Comissâo de Politica Agropecuária e Agroindustrial, a
proposicão em tela tern por objetivo requerer ao Presidente desta Casa seja
enviado oficlo ao Governador do Estado solicitando inforrnaçöes sobre a
privatizacão da Cia. de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais -
CASEMG -, nos termos do documento anexo.

Publicado em 6/8/98, foi o requerimento distribuido a Mesa, nos termos do
art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno, para deliberaçáo conclusiva. Cabe-
nos, portanto, opinar sabre a matéria.

Fundamentacao
O requerimento em epigrafe evidencia a preocupacão dos funcionários da

CASEMG corn a futuro da empresa, uma vez que essa deverá passar por um
processo de privatizacão. A CASEMG tern por objetivo regular e promover
serviços de armazenamento e ensilarnento de produtos agrIcolas, executando
as servicos conexos e praticando as atos pertinentes a essas finalidades.
Coma se ye, as servicos prestados são de grande utilidade para as
produtores rurais e empresas que atuam no setor.

Sabe-se que a atual diretoria vern promovendo amplo processo de
reestruturação na empresa, a qual se encontra em plena atividade e em
constante procura de melhoria de seus serviços. Entendemos que a
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privatizaçâo da CASEMG, caso se concretize, provocará grandes mudancas
estruturais e funcionais naquela empresa, 0 que justifica o recelo de seus
funcionários e de outros que dela dependem quanto aos acontecimentos
futuros.

A Constituiçao Estadual, em seu art. 62, )OKXI, estabelece a competéncia
privativa da Assembléja Legislativa para "fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, incluindo os da administraçao indireta". Acreditamos que o
processo de privatizaçao deve, portanto, ocorrer de forma transparente e sob
O olhar atento das autoridades e da populaçâo, a fim de se evitar prejuizo a
todos que dependem da Companhia.

Apresentamos, contudo, ao final deste parecer, o Substitutjvo n o 1, corn o
intuito de alterar a destinaçao do documento para o Presidente da Cornissâo
000rdenadora de Reforma do Estado - CERES -, Orgâo instituido pelo
Decreto no 32.938, de 1991, responsável pela conduço dos processos de
privatizaçào no Estado.

Conclusäo
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 2.660/98 corn

a Emenda no 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N O 1

D6-se ao Requerimento n o 2.660/98 a seguinte redaçâo:
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissäo de Politica Agropecuaria e Agroindustrial, atendendo a

requerimento aprovado em reunião, solicita a V. Exa., nos termos
regimentais, seja encaminhado ao Presidente da Comissâo 000rdenadora de
Reforma do Estado - CERES - pedido de informaçoes sobre o processo de
privatizaçao da Cia. de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais -
CASEMG -, nos termos do documento anexo."

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléja, 11 de novembro de 1998.
Geraldo Rezende, Presidente - DiIzon Melo, relator - Elmo Braz - Marcelo

Gonçalves - Maria Olivia.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 2.672198

Mesa da Assembléja
RelatOrio

A Comissão de Defesa do Consun-iidoi- solicita ao Centro Tecnologico de
Minas Gerais que proceda a estudos corn o firn de informar a esta Casa sobre
as condiçOes técnicas para fornecimento de identificaçao de chamadas aos
proprietários de apareihos analOgicos celulares.

Publicada em 2/9/98, vern a proposição 6 Mesa para receber parecer, nos
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termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentacâo
0 requerimento em exame encontra respaldo no art. 100, IX, do Regimento

Interno desta Casa, transcrito abaixo:
"Art. 100 - As Comissöes, em razão da matéria de sua competéncia, da

matéria compreendida em sua deriorninacáo ou da finalidade de sua
constituição, cabe:

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
informacâo a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administracãO
indireta, ac, Cornandante-Geral da Policia Militar e a outras autoridades
estaduals;".

Quanto a solicitação proposta no requerimento, ou seja, que o Centro
Tecnológico de Minas Gerais - CETEC-MG - proceda a estudos técnicos
sobre a viabilidade de implantacão do serviço de identificacâo de chamadas
aos proprietários de aparelhos celulares analOgicos, é oportuno lembrar que
ela vem sendo objeto de intensas discussães nesta Casa não so pelos
parlamentares, como também pela sociedade, por meio da Cornissâo de
Defesa do Consumidor.

A Telemig CeluIar utiliza a tecnologia analógica, mas, na major parte do
processo de comunicacão, a tecnologia utilizada é a da forma digital. As
centrals computadorizadas, que fazern a transmissão eritre as antenas e a
interconexão corn a rede fixa, utilizarn o processo digital. SO é analógica a
transrnissão de sinai da antena para o aparelho celular.

Em abril deste ano, a Telemig Celular comecou a implantar o sistema em
que se digitalizam os sinais de radio utilizados no celular analógico,
garantindo maior precisão e flexibilidade ao servico e proporcionando ligaçáo
mais estável e corn menor interferência de ruidos.

Esse tipo de tecnologia permite, ainda, criar serviços modernos e
inovadores, como o Identificador de chamadas e o aviso de mensagens, que
utilizam a capacidade dos sinais digitais de transferir informacöes codificadas
e organizadas, enviarido dados como o nümero do telefone ou refletindo a
simples presenca do usuário na area de cobertura de uma determinada
estaçao.

O proposto pela Comissão de Defesa do Consumidor, em seu
requerimento, é que o CETEC-MG faca estudo técnico sobre a possibilidade
de estender a todos esse tipo de serviço, ou seja, a identificaçáo de
chamadas aos usuários de apareihos celulares analogicos.

Entendemos versar a proposicâo sobre matéria conveniente e oportuna,
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visto ter por objetivo esclarecer a sociedade das reals condicães de
mplantaçao dessa tecnologia nos telefones analógicos.

No entanto, para imprimir major clareza ao texto do requerimento e adequa-
lo a boa técnica Iegislatwa, optamos por apresentar, na conclusão deste
parecer, o Substitufivo no 1.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçäo do Requerimento no

2.672/98 na forma do Substitutivo n o 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N O 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
A Comissão de Defesa do Consumjdor solicita seja encaminhado oflcio ao

Centro Tecnologico de Minas Gerais - CETEC-MG -, para que informe a esta
Casa sobre a possibilidade de implantaçao do serviço de identificaçao de
charnadas nos aparelhos de telefonia celular analôgica.

Sala de Reuniôes da Mesa da Assernbléia, 11 de novembro de 1998.
Geraldo Rezende, Presidente - Elmo Braz, relator - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Melo - Maria Olivia.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 2.673/98

Mesa da Assembléja
Relatórjo

Por meio do requerimento em epIgrafe, a Deputado Geraldo Nascimento
solicita seja encaminhado oficio a Companhia Mineradora de Minas Gerais -
COMIG - pedindo informaçoes sobre a orçamento da companhia para a ano
em curso e sobre a balanço de 1997. 0 parlamentar solicita, ainda, sejam
nominadas as cidades, as entidades e as pessoas fisicas e juridicas
beneficiadas corn verbas da empresa, especificandose Os valores
repassados a cada uma.

Publicada em 2/9/98, foi a matéria encaminhada a Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c', do Regimento Interno.

Fu nda mentaçâo
A COMIC tern por objetivos operacionajs a realizaçao de pesquisa e de

Iavra de minério no territOrio nacional, a beneficiamento, a industrializaçâo, a
exploraçäo e qualquer outra forma de aproveitamento econômico de
substãncia mineral, a promoção do fomento da mineracao e a prestação de
assisténcia e orientação as entidades que atuam nessa area.

Não obstante a COMIG ter personaljdade jurIdica de sociedade anônirna e,
portanto, estar sujeita a lei que rege esse tipo de sociedade, o seu major
acionista e a Estado. Par força da Constituiçao, é obrigada a ter discriminado
na lei orcamentária a seu programa de investimento Este, na lei atual, sob a
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rubrica de Desenvolvimento de Estudos e Parcerias, perfaz a montante de R$
236.800,00.

E procedente a proposicão em pauta, porquanto a Balanco Gera[ do Estado
näo inclul o balanco da empresa supracitada, e apenas a seu orçamento de
investimento faz parte da lei orçarnentária, estando sujeito a contabilidade
privada.

Corn vistas a tornar rnais clara a solicitacão e mais completas as
informaçöes, sugerimos, ao final deste parecer, o Substitutivo n o 1.

Conclusâo
Em face do exposto, somos pela aprovaçäo do Requerimento no 2.673/98

na forma do Substitutivo n o 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N o 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,

sejam solicitadas a Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIC - as
seguintes inforrnaçOes:

I - a orçamento da companhia para 1998;
II - a balanco relativo ao anode 1997;
III - a relaçâo dos municIpios, das entidades e das pessoas fisicas e

juridicas beneficiadas corn recursos financeiros da companhia nos exercIcios
de 1997 e 1998, detalhando-se o valor e a finalidade de cada transferéncia.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Ivo José - Dilzon Melo - Maria Olivia.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 12/11/98, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Paulo Schettino, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Aiziro Coutinho Figueiredo, ocorrido em 7/11/98, no Rio de Janeiro. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.
Terezinha Alves de Carvalho, ocorrido em 11/11/98, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves (2), dando ciência a Casa do falecimento
do Sr. Artur Araüjo, ocorrido em 10/11/98, em Pedro Leopoldo, e da Sra.
Stella Diamantina Assis Alvarenga, ocorrido em 9/11/98, no mesmo municIplo.
(- Ciente. Oficie-se.)
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TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.845/98

Corn issäo de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

De autor:a do Deputado Hely Tarqumnio, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pCiblica a Vila Olmpica da União Recreativa dos
Trabalhadores, com sede no Municipio de Patos de Minas.

Foi a matéria examinada prelirninarrnente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, COnstitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Ernenda no 1. Cabe agora a esta Comissão deflberar
conclusivarnente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundanientacao
A Vila Olimpica da União Recreativa dos Trabaihadores e sociedade civil

corn personalidade jurIdica e tern por objetivo promover o convivio entre seus
associados e incentivar a prática de esportes e lazer.

No desempenho de suas funçoes, organiza diversas atividades, entre elas
reuniöes de cunho social e cultural. Assirn, propicia ao individuo meios de
efetivar seu desenvolvimento pessoal e social.

Tais iniciativas, acreditamos nós, a fazem merecedora do titulo declaratOrio
de utilidade püblica.

Conclusâo
Pelas razöes expostas, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.845/98 corn a Emenda no 1, da Comissâo de Constituiçao e Justiça.
Sala das Cornissöes, 16 de novembro de 1998.
José Henrique, relator.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 765/96
Comisso de Redaçâo

0 Projeto de Lei n o 765/96, do Deputado Rorneu Queiroz, que declara de
utilidade püblica a entidade Obras Assistenciajs Casa do Caminho, corn sede
no MunicIpio de Araxá, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N o 765/96
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Declara de utilidade püblica a entidade Obras Assistenciais Casa do

Caminho, corn sede no Municipio de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pCiblica a entidade Obras Assistenctais

Casa do Caminho, corn sede no Municipio de Araxá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Pen na,relator - João Leite.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.493/97
Comissão de Redaçáo

O Projeto de Lei no 1.493/97, do Deputado Jorge Hannas, que declara de
utilidade pUblica a Cantina Santo Antonio - Creche de Man humirirn, corn sede
no MunicIpio de Manhurnirim, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
ernenda.

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

Assim sendo, opinamos par se dar a proposição a seguinte redacão final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.493/97
Declara de utilidade pUblica a Cantina Santo Antonio - Creche de

Manhumirirn, corn sede no MunicIpio de Manhurnirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Cantina Santo AntOnio -

Creche de Manhumirirn, corn sede no Municipio de Manhurnirim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário, em especial a Lei no

8.058, de 29 de setembro de 1981.
Sala das ComissOes, 16 de setembro de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.694/98
Corn issOo de RedacOo

0 Projeto de Lei no 1.694/98, do Deputado Paulo Pettersen, que declara de
utilidade pUblica a Associação Comunitária Esportiva Confianca do Côrrego
do Bugre, corn sede no MunicIpio de Aimorés, fol aprovado em turno Unico,
sem ernenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
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Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1694/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao Comunitária Esportiva Confiança

do COrrego do Bugre, corn sede no Distrito de TabaUna no Municlpio de
Al rnorés.

A Assembléja Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Comunitária

Esportiva Conflança do Córrego do Bugre, corn sede no Distrito de Tabaüna,
no Municipio de Airnorés.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3° - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de setembro de 1998.
Wilson Tropia, Presidente - AIfton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.704/98
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 1.704/98, do Deputado Alencar da Silveira Junior, que
declara de utilidade püblica a Associaçao de Apoio Cornunitário do Bairro
Saudade, corn sede no Municipio de Itabirito, foi aprovado em turno ünico,
corn a Emenda no 1.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1° do art.
268 do Regimento lnterno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.704/98
Declara de utilidade püblica a Associaçâo de Apoio Comunitário do Bairro

Saudade, corn sede no MunicIpio de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade páblica a Associação de Apoio

Comunitárjo do Bairro Saudade, corn sede no Municipio de Itabirito.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de seternbro de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Ailtori Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.716/98
Corn issão de Redação

0 Projeto de Lei n o 1.716/98, do Deputado AmbrOsio Pinto, que declara de
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utilidade püblica a entidade Obra Social SItio da Esperanca, corn sede no
Municipio de Visconde do Rio Branco, foi aprovado em turno inico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redacäo final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.716/98
Declara de utilidade publica a entidade Obra Social SItio da Esperanca, corn

sede no MunicIpio de Visconde do Rio Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Obra Social SItio da

Esperanca, corn sede no MunicIpio de Visconde do Rio Branco.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Cornissães, 16 de seternbro de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - AIlton VileIa, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.717/98
Corn issão de Redacão

O Projeto de Lei no 1.717/98, do Deputado Kernil Kurnaira, que declara de
utilidade publica a Associação dos Moradores da Cabeceira de São Pedro -
ASMOC -, corn sede no MunicIpio de Teófilo OtOni, foi aprovado em turno
ünico, sern ernenda.

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

Assirn sendo, opinarnos par se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.717/98
Declara de utilidade püblica a Associação dos Moradores da Cabeceira de

São Pedro - ASMOC -, corn sede no MunicIpio de Teôfilo Otôni.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação dos Moradores da

Cabeceira de São Pedro - ASMOC -, corn sede no MunicIpio de Teôfilo OtOni.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de setembro de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

pw
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PARECER DE REDAcAQ FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.719/98

Cornissão de Redação
O Projeto de Lei n o 1.719/98, do Deputado Paulo Piau, que declara de

utilidade pUblica a entidade Assistência Social São Judas Tadeu - ASSJT -,
corn sede no Municipio de Uberaba, foi aprovado ern turno ünico, corn a
Emenda n° 1.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a firn de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assin-i sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.719/98
Declara de utilidade püblica a entidade Assisténcia Social São Judas Tadeu

- ASSJT -, corn sede no MunicIpio de Uberaba.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Assistência Social

São Judas Tadeu - ASSJT -, corn sede no Municiplo de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicoes em contrãrio.
Sala das Cornissães, 16 de seternbro de 1998.
Wilson Trãpia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.722/98
Cornissão de Redaçâo

0 Projeto de Lei n o 1.722/98 , do Deputado Geraldo Rezende, que declara
de utilidade püblica a Creche Timothy Hugh Farner, corn sede no Municipio
de Uberlãndia, foi aprovado em turno Unico, sem ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissào, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N O 1.722/98
Declara de utilidade püblica a Creche Timothy Hugh Farner, corn sede no

MunicIpio de Uberlãndia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Creche Timothy Hugh Farner,

corn sede no Municlpio de Uberlãndia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
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Sala das Cornissöes, 16 de setembro de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.724/98
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.724/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade pUblica a Igreja Pentecostal Novo Céu e Nova Terra, corn
sede no Municipio de Belo Horizonte, fol aprovado em turno ünico, sern
ernenda.

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

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.724/98
Declara de utilidade püblica a lgreja Pentecostal Novo Céu e Nova Terra,

corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Igreja Pentecostal Novo Céu e

Nova Terra, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de setembro de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.726/98
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.726/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade püblica a Associaçâo Pro-Global do Alto Bonito Defensora
das Criancas Desamparadas, dos Adolescentes, das Mulheres Solteiras e
dos Velhos da Vila Nossa Senhora Aparecida de São Lucas, corn sede no
Municlpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno ünico, sem ernenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissào, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJ ETO DE LEI N o 1.726/98
Declara de utilidade püblica a Associação Pro-Global do Alto Bonito

Defensora das Crianças Desamparadas, dos Adolescentes, das Mulheres
Solteiras e dos Veihos da Vila Nossa Senhora Aparecida de São Lucas, corn
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçäo Pro-Global do Alto

Bonito Defensora das Criancas Desamparadas, dos Adolescentes, das
Mulheres Solteiras e dos Velhos da Vila Nossa Senhora Aparecida de São
Lucas, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 16 de setembro de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AlIton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.731/98
Corn issâo de Redação

0 Projeto de Lei n o 1.731/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade püblica a entidade União dos Moradores do Bairro
Palmeirense corn sede no MunicIpio de Ponte Nova, foi aprovado em turno
Unico, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI No 1.731/98
Declara de utilidade pUblica a entidade União dos Moradores do Bairro

Palrnejrense, corn sede no Municipio de Ponte Nova.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a entidade União dos Moradores

do Bairro Palmeirense, corn sede no Municiplo de Ponte Nova.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 16 de setembro de 1998.
Wilson Trápia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton ViIeIa.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.735/98
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 1.735/98, do Deputado Glycon Terra Pinto, que declara
de utilidade püblica a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores e
Moradores do COrrego da Lages e Adjacéncia - ACOPPMCLA - , corn sede
no MunicIpio de Itaipé, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art.
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268 do Regimento lnterno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 1.735/98
Declara de utilidade püblica a Associação Cornunitária dos Pequenos

Produtores e Moradores do Corrego da Lages e Adjacéncia - ACOPPMCLA -
corn sede no MunicIpio de Itaipé.
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piiblica a Associacão Comunitária dos

Pequenos Produtores e Moradores do Corrego da Lages e Adjacência -
ACOPPMCLA -, corn sede no MunicIpio de Itaipé.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 16 de setembro de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.737/98
Comissão de Redacão

O Projeto de Lei n o 1.737/98, do Deputado AmbrOsio Pinto, que declara de
utilidade püblica o Centro de Apoio e lntegracão dos Deflcientes de ltajubá -
CAIDI -, corn sede no MunicIpio de Itajubá, fol aprovado em turno ünico, sem
emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.737/98
Declara de utilidade püblica o Centro de Apoio e lntegração dos Deficientes

de ltajubá - CAIDI -, corn sede no Municipio de ltajubá.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUblica o Centro de Apoio e Integração

dos Deficientes de ltajubá - CAIDI -, corn sede no MunicIpio de ltajubá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 12 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.740/98
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n o 1.740/98, do Deputado Ailton Vilela, que declara de
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utilidade püblica a Comunidade Kolping São Vicente Ferrer, corn sede no
MunicIpio de São Vicente de Minas, foi aprovado em turno Unico, sem
ernenda.

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

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

PROJETO DE LEI N O 1.740/98
Declara de utilidade püblica a Comunidade Kolping São Vicente Ferrer, corn

sede no Municipio de São Vicente de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Comunidade Kolping São

Vicente Ferrer, corn sede no MunicIplo de São Vicente de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 1 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de setembro de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJ ETO DE LEI NO 1.742/98
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.742/98, do Deputado Francisco Ramalho, que declara
de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
- de Pirapora, corn sede nesse municIpio, foi aprovado em turno ünico, sern
emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.742/98
Declara de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Pirapora, corn sede nesse municipio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Pirapora, corn sede nesse municIpio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de setembro de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.
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PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.765/98

Comissão de Redacão
O Projeto de Lei no 1.765/98, do Deputado Ivair Nogueira, que declara de

utilidade püblica a Associacão Comunitária do Conjunto Habitacional Tereza
Cristina, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno
ünico, sern emenda.

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

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.765/98
Declara de utilidade püblica a Associação Cornunitária do Conjunto

Habitacional Tereza Cristina, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Associacão Cornunitária do

Conjunto Habitacional Tereza Cristina , corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 12 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.767198
Cornissão de Redacão

0 Projeto de Lei no 1.767/98, do Deputado Dinis Pinheiro, que declara de
utilidade ptiblica o Conselho Cornunitário Central de Divinolãndia - CONCED -

corn sede no Municipio de Divinolândia de Minas, foi aprovado em turno
Unico, corn a Ernenda n o 1.

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 § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.767/98
Declara de utilidade piblica o Conselho Cornunitário Central de Divinolãndia

- CONCED -, corn sede no MunicIpio de Divinolãndia de Minas.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Conselho Cornunitário Central

de Divinolândia - CONCED -, corn sede no MunicIpio de Divinolãndia de
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Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das CornissOes, 26 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Joäo Leite.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.769/98
Comissão de Redaçâo

O Projeto de Lei n° 1.769/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade püblica a Associaçào Cornunitária dos Moradores do
Bairro Céu Anil - ASCOMOBACA -, corn sede no Municipio de Ribeirâo das
Neves, foi aprovado em turno Onico, 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 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

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

PROJETO DE LEI N O 1.769/98
Declara de utilidade pUblica a Associação Comunitária dos Moradores do

Bairro Céu Anil - ASCOMOBACA -, corn sede no MunicIpio de Ribeirão das
Neves.

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

Moradores do Bairro Céu Anil - ASCOMOBACA -, corn sede no MunicIpio de
Ribeiräo das Neves

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, 12 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton ViIeIa, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.771/98
Comissäo de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.771 /98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade pUblica o Lions Clube de Belo Horizonte - Floresta, corn
sede no Municiplo de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sem
emenda.

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

Assini sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a Seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.
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PROJETO DE LEI N o 1.771/98

Declara de utilidade pOblica o Lions Clube de Belo Horizonte - Floresta, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Lions Clube de Belo Horizonte

- Floresta, 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 Cornissöes, 12 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.777/98
Cornissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.777/98, do Deputado Paulo Piau, que declara de
utilidade pibIica a Associaçào dos Moradores dos Olhos d'Agua, corn sede
no MunicIpio de Uberaba, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.777/98
Declara de utilidade pUblica a Associação dos Moradores dos Olhos d'Agua,

corn sede no Municipio de Uberaba.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piblica a Associação dos Moradores

dos Olhos d'Agua, corn sede no Municipio de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 26 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - João Leite.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.792/98
Comissao de Redaçáo

O Projeto de Lei n° 1 .792/98, do Deputado Ivo José, que declara de
utilidade püblica a Creche Lindorn - Lar Infantil Doloriza Monteiro, corn sede
no MunicIpio de Naque, foi aprovado em turno Unico, sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissáo, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçâo final,
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que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.792/98
Declara de utilidade ptiblica a Creche Lindom - Lar Infantil Doloriza

Monteiro, corn sede no Municipio de Naque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade piblica a Creche Lindorn - Lar Infantil

Doloriza Monteiro, corn sede no MunicIpio de Naque.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Joâo Leite, relator - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 17/11/98
Presidência do Deputado Francisco Ramaiho

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

- Comparecem as Deputados:
Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Auiton Vilela - Ajalmar Silva - Antonio Andrade - Arnaldo Canarinho - Bené
Guedes - Carlos Pimenta - Durval Angelo - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascirnento - Joáo Batista de Oliveira - José
Braga - José Maria Barros - Luiz Fernando Faria - Maria José Haueisen -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Toninho Zeitune

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento nào registra a existência de nimero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniäo, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para as reuniöes extraordinárias de amanhã, dia 18, as 9 e as 20
horas, bern como para a reunião ordinária também de amanhã, as 14 horas,
corn a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada nesta
edicão.).

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 16/11/98
Presidéncia do Deputado Olinto Godinho

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

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrüs - AIlton Vilela - Ambrosia Pinto - Antonio JUlio - Dimas

Rodrigues - Djalma Diniz - Gil Pereira - José Henrique - Olinto Godinho -
Pericles Ferreira - Sebastiäo Navarro Vieira - Tarclsio Henriques - Wilson
Pires.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nUmero regimental. A
PresidOncia deixa de abrir a reunião por falta de "quorum" e convoca as
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 17, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada 6 a publicada na ediçâo
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anterior.).

ATA DA 306a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 4/11/98
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Pane (Ordem do
Dia): Questào de Ordem; inexisténcia de "quorum" qualificado para votacâo
de propostas de emendas a Constituiçâo - Discussäo e Votaçáo de
Proposiçoes: Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leäo; discursos
dos Deputados Durval Angelo, Joâo Leite, Raul Lima Neto e Marco Regis;
questöes de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexisténcia
de nUmero regimental para votação; prejudicial idade do requerimento -
Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Compiementar
no 36/98; questöes de ordem; discurso do Deputado Raul Lima Neto; questão
de ordem; chamada para recomposiçao de "quorum"; inexistência de nUmero
regimental para a coritinuação dos trabaihos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - ivo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Melo - Maria Olivia - Agostinho Patrüs - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Ambrôsjo Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - AntOnio Genaro -
AntOnio Ji:jlio - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durvai Angelo Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Isabel
do Nascimento - João Batista de Oliveira - JoOo Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helënio - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rémolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUrnero regimental. Declaro aberta a
reurnão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6nio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

la Parte
Ata

- 0 Deputado ivo José, 2°-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião
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anterior, que e aprovada sem restriçOes.
2a Parte (Ordem do Dia)

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

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, está prescrito no

prosseguirnento da votacão, em 10 turno, da Proposta de Emenda a
Constituicão no 35/97. 0 Regimento estabelece "quorum" qualificado de 48
Deputados, e, como não ha esse "quorum", apelo a esta Presidência que
passe a fase seguinte, corn a discussão de matéria, ou que suspenda, de
piano, a reuniào.

O Sr. Presidente - A iista de comparecimento registra a presenca de 45
Deputados.

O Deputado Durval Angelo - Mas são necessários 48 Deputados, Sr.
Presidente, para a apreciação de matéria constitucional e, por isso, estou
formulando esta questão de ordem.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Angelo que o
"quorum" para a apreciação das demais matérias constantes na pauta é de 39
Deputados, por isso vai passar a apreciação dessas rnatérias.

Discussão e Votacão de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnento do Deputado Adelmo Carneiro

Leão solicitando a alteraçâo da ordem do dia, de forma que a Proposta de
Emenda a Constituição n o 48/97 seja apreciada em Ultimo lugar entre as
matérias em fase de votação. Em votacâo, o requerimento. Para encaminhar
a votação, corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, estamos aqui para nos manifestar favoravelmente ao
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, por entender que a
Proposta de Ernenda a Constituição n o 48 carrega muitas polëmicas,
contradiçoes e posiçOes divergentes nesta Casa. Ao passarmos tal proposta
para uma discussão posterior, acreditamos que o debate que vem
acontecendo em torno da matéria possa elucidar muitas dUvidas a seu
respeito, orientando os votos dos Deputados. Acredito que essa maténia não
está traduzindo alinharnento automático de nenhuma das bancadas. Tanto
isso é verdade, que nas bancadas onde ha maior apoio a esta proposta
existem votos contrarios, e, nas bancadas onde o apoio a ela é minoritánio,
existem votos favoràveis. Sendo assim, nada meihor do que o adiamento da
discussão, através dessa inversão de pauta, que possibilitará o debate. Longe
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de nos qualquer atitude protelatOria ou obstrutiva corn relação a matéria, pois
o nosso objetivo é simplesmente usar Os recursos regimentais Para
possibilitar major discussão. Acredito que, assim, ate os autores da proposta
possam chegar a urn consenso corn relaçao a sua retirada, pois ela é
irnprópr-ia no momento em que a Brasil está vivendo, quando se pede
sacrifIcio de todos as brasilejros por rneio de urn pacote recessivo e
autoritárjo que tivemos a oportunidade de ver a Governo apresentar.

Esse pacote vai acelerar a pracesso de desemprego, além de sacrificar as
servidores pUblicos corn a aumento de suas contribuiçoes previdenciárias.
Contraditoriamente isenta Deputados, magistradas e militares desse
aumento. E urn pacote que produz discrirninaçoes ate no seio do
empresariado: vimos que a questao da extensâo da base do CORNS não se
aplica as instituig6es bancárias, rnostrando clararnente que esse é urn
governo subserviente aos Bancos, ao sistema bancária nacional. E urn pacote
que está arrochando municipios e Estados corn a aurnento da aliquota do
FEF. Náo podemos permitir que esta Casa, na contrarnão da realidade
nacional e das condiçoes de vida da rnaioria dos servidores e da rnaioria dos
brasileiros, vote uma proposta que implique aurnento de despesas. Sabernos
que esse aumento irnplicará quase R$50.000.000,0 de aurnento dos gastos
anuais do orcamento do Estado. Não podemos permitir que seja aprovada.

Mas a questâo principal que nos levou a apoiar a inversão da pauta é que,
hoje, mais do que nunca, em vez de criarmos outro Tribunal de Contas, ternos
que repensar a estrutura da fiscalizaçao das contas do Estado de Minas
Gerais. Ternos urn Tribunal que não tern problemas de morosidade nern de
atraso na análise das contas ou nas investigacoes a que procede. Tanto que
mostramos, hoje a tarde, que 90% das contas dos rnunicipios estão em dia,
na análise da 1a 

Cãmara do Tribunal de Contas, que cuida dos feitos
munlcipais. 0 problerna talvez seja de cunho politico, e, por isso, processos
de algumas cidades nao andarn. Citei o caso de Contagern, onde, desde
1983, nenhum processo foi julgado nem analisado pelo Tribunal. E 1983
marca a ascensão ao poder do ex-Governador Newton Cardoso corno
Prefeito. E urn absurdo que isso aconteça.

For tudo isso, acho que temos de repensar a estrutura dessas contas. Nâo
podernos ter Conselheiros indicados por critérios politicos, por Governadores
ou Deputados. Temos de ter concurso püblico Para a indicaçâo dos
Conselheiros, como acontece na Espanha, onde o Tribunal de Contas não é
urn Orgâo auxiliar do Poder Legislativo, mas parte integrante do Poder
Judiciário, sendo os Conselheiros aprovados em concurso e garantindo-se a
autonomia e a isençâa deles Para analisar qualquer conta. Bela Horizonte
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está corn a análise de suas contas em dia, e Contagem não tern suas contas
analisadas desde 1983. Nenhuma das contas desse municipio está sendo
analisada.

Então, se ternos urn "Tribunal de Faz de Contas", não solucionarernos esse
problema criando urn "Tribunal de Faz de Continhas", porque, na origem, a
vicia será rnantido. De alguma forma, temas de rnodificar isso. Lange de nOs
fazer qualquer critica aas carnpanheiros e colegas que defendern a criacào
desse Tribunal. Mas, se houver boa-vontade em solucionar a prablerna e em
agilizar, vamos modificar o "Tribunal de Faz de Cantas" que al está, vamos
dar-Ihe autonornia e estabelecer concurso piblico Para a escoiha dos
Conseiheiros. Al, sim, teremas urna estrutura mais ágil, teremas outra perfll
no Tribunal. Muitas vezes, o Tribunal analisa contas sern ir, "in loco", verificar
a situacäo de licitacöes e obras feitas nos municIpias. A issa somas
contrários.

E digo rnais: da forma em que se encontra a Tribunal hoje, em vez de
aurnentarrnos R$50.000.000,00 em despesas, tabvez devéssernas
econornizar R$100.000.000,00, porque e desnecessário da maneira coma
está. Então, sornos contra a criaçaa de outro modebo viciado e querernos
aprofundar essa discussào. Coma dizia haje a Deputado Miguel Martini,
nosso colega na Carnissào de Fiscalizacâa Financeira, ha 2 anos já
anunciava a necessidade de uma mudança rnais radical, tendo rnesrno
apresentado uma praposta de ernenda a Constituição Para que a Tribunal
tivesse outra postura na análise dos feitos rnunicipais e estaduais.

Dal a nossa pasição contrária. Hoje, no jamal, urn Conseiheiro, se não me
engano a Conselheiro Syba Costa, afirma a que estou dizendo, que nào ha
atraso nas análises de contas, que a Tribunal curnpre todas as seus feitos
dentro do praza. Cito, aqui, Para provar issa, alguns dados irnportantes:

Em 1996, foram julgados 704 processos na ia Càmara, foram feitas 782
inspeçöes nos municipios. Praticarnente quase todos as municipios foram
inspecionados. Em 1997, tivemos a julgarnenta de 1.724 processos, tivemas
963 inspecöes e 837 pareceres prévias. Mais de uma inspeçãa par rnunicipia.
No primeiro semestre de 1998, tivemos 904 processos julgados, 936
inspeçöes, mais de uma par municipia, 804 pareceres prévias, quase uma par
municipio.

Entäo, a problerna nâo é rnorasidade, a problerna nãa é dar agilidade ao
Tribunal, a probbema não é querer transparência e moralidade na prestacäa
de contas. Se assim a fosse, rnadiflcariarnos esse elefante-branco que al
está, e nãa criarlarnos urn hipopótamo Para ocupar a mesrno espaco do
Tribunal de Contas.



LAL

438
Por isso Sr. Presidente, Srs. Deputados, defendemos a inversão da pauta,

que permitirá que a discussäo da questäo da fiscalizacao financeira e
tributária do Orgão auxiliar da Assembléja Legislativa seja feita corn a
profundidade devida. 0 Tribunal nem acha que é órgão auxiliar; ha momentos
em que se considera como órgâo autônomo e a parte, mas é órgão auxil jar da
Assembléja Legislativa, como estabelece a Constituicao

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votaçao, o Deputado
João Leite.

o Deputado João Leite* - Sr. Presjdente Srs. Deputados Sras. Deputadas,
queremos encaminhar pela inversão da pauta. Alérn de considerarrnos que a
Assembléja Legislativa necessita de mais tempo para fazer uma avaliacão e
uma análise dessa proposta de emenda, podemos aproveitar a presença de
vários Deputados e Deputadas nesta sessão para analisar outros projetos
que estão na ordem do dia desta reunião extraordinárja

Estou convericido de que e importarite termos esse tempo que a inversão
da pauta, nos proporcionar-á para pensar no momento que vivemos.

Não ha düvida, ate para urn leigo que passa as olhos pelo orcarnento, pelas
contas e ate pelas dividas do Estado, de que esse é urn tempo em que
devernos ser austeros. Devemos ter cuidado corn as contas e corn Os gastos
da máquina adrninistratjva porque não podemos ser, mais ainda, pesados a
população do Estado. Par isso, essa avaliação é fundamental, e estarnos
proporcjanado urn tempo major para que todos possam meditar. Não ha
dUvidas de que o Estado vive uma situaçao delicada. Ao avaliar as contas
padernos ver essa situação. F esse é, sem dUvida, urn chamarnento para
refletir sobre essa situacão.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o momenta não é oportuno para essa
proposta. Os nümeros são claros, e gostaria de rnostrá-Ios, para que todos
possarn ver a situação em que se encantra a Estado de Minas Gerais. 0
Estado apresenta uma dIvida pi:iblica de R$21 .000.000,00; o deficit mensal é
de R$60.000.0000 a pagarnenta do serviço da dIvida é de
R$700.000.00ü,00 a divida corn institutos de previdéncia é da ordem de
R$ 1.000.000.00,00 . a queda prevista de arrecadaçao do ICMS é de 5%;
comprornetirnento da receita corn folha de pagamento é de 78%; os
precatOrios devidos pelo Governo do Estado são da ordem de
R$240.000.000,00. São aproxiniadarnente 3.700 processos. A situação
rejativa ao atraso de R$ 1 .000.000.000,00 corn a Previdéncia e, sern dUvida,alga que deve preocupar Os Deputados e a Assernbféia Legislativa. Não ha
como fugir dessa situação.

Outra questao, que e urn desafia para a Assernbléia Legislativa, refere-se

439

ao comprometimento da receita do Estado corn a foiha de pagamento dos
funcionários pUblicos, atualmente em tomb de 78%, enquanta sabemos que a
Lei Camata obriga que esse comprometimento seja de, no maxima, 60%.

Gostaria de comentar tambérn, Srs. Deputados, a divida trabalhista do
Estado contraIda quase em sua totalidade no Governo Newton Cardoso.
Atinge a casa dos R$240.000.000,00. São cerca de 3.700 processos, já
transfarmados em precatOrios pelo Tribunal Regional do Trabaiha, e não ha
recursa nesse rnomento, e, por isso, vern sendo adiado a pagamenta desses
precató ribs.

Temos urn deficit previsto para este ano, au seja, urna despesa superior a
receita, da ordem de R$700.000,00. Por isso, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, não tenho diivida de que este é a momenta de fazermos urn
apelo aos Deputados, de juntarmas as inteligéncias desta Casa para uma
outra decisãa, porque, ao analisar essa prapasta de ernenda a Constituição e
ao analisar esses niimeros, vemos que a quadra financeiro do Estado,
infelizmente, está piorando. Creio ser a mornento de buscar alternativas,
pensar em uma maneira de fazer corn que esta situacão seja menos grave
para a saiide do Estado e do pova. Srs. Deputados, temas, na Regiao
Metropolitana de Bela Horizonte, 300 mil desernpregados, niimero
assustador. Temos, no Estado, para tristeza de todos nOs, 1 milhão de
desempregados, nümero mais assustadar ainda. Queria, então, conclamar
esta Casa para que passamos, juntos, fazer urn esforço de serrnos leves para
o Estado, buscanda solucöes para esse quadra que se apresenta
preocupante. Preocupa-nos mais ainda pensar que estamas chegando ao
momenta em que a Estado terá que pagar a décimo-terceiro dos nossos
servidores. A situação é delicada para a Estado cumprir esse compromissa.

Já fiz esse apelo, mas gastaria de reforçá-lo, pals penso ser a momenta de
se retirar essa praposta de emenda a Constituiçãa e pensar em outmas coisas
impartantes para a quadra que estamos vivendo. Devemas usar esse tempo
na Assembléia para refletir sabre as soluçoes para essa situacão delicada em
que se encontra a Estado. Par isso, gostaria de trazer a reflexão de todos
uma prapasta de mudanca para essa situação. Para começar, pediria a
retirada dessa prapasta de emenda a Constituição. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votacão, a Deputado
Raul Lima Neta.

0 Deputada Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, considero
muito inteligente e apropriado a requerimento que propöe a inversãa da pauta
para que essa propasta de ernenda a Constituicão seja votada em Oltima
lugar, ate porque todos percebem que 6 precisa debater mais, que 6 preciso
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que cada Deputado tenha mais informaçaes a respeito da proposta. Essa
proposta de emenda a Constituiçao propãe a criaçâo de sete cargos de
Juizes, de Conselheiros, dos quais cinco serào indicados pelo Presidente
desta Casa e dois pelo Governador do Estado.

Näo quero, aqui, Sr. Presidente, entrar no mérito da questão, ate porque
acredito que o Tribunal de Contas do Estado tern dado brecha Para que o
povo de Minas Gerais, descontente corn esse Tribunal, tenha, no rninimo,
uma resposta daquela Casa a respeito do atraso no julgarnento de causas tao
impor-tantes porque são processos que julgam aqueles que são 0 protótipo
do povo, que são "poimen" (lideres), que são politicos. Srs. Deputados, a
palavra Politico e a mesma palavra, no grego, designada Para aquele que
apascenta, Para aquele que é modelo. A palavra "poimen" significa Ilder
carismático e carimbo, rnostrando que sal tudo igual, ou seja, se o Tribunal de
Contas deixa de julgar a corrupção, os crimes que considero hediondos,
porque são crimes da cabeça, crimes daqueles que foram investidos Para
apascentar, Para alimentar o povo corn justiça, corn equidade, corn projetos,
corn iniciativa, corn exemplo, e se tornam urn exemplo negativo Para o Pals.
Nào julgaria os apologistas da proposta de ernenda a Constituição, porque,
ainda que esteja errada a idéia, ainda que seja, como por alguns foi
considerado, urn projeto casuista, como disse a cornpanheira Maria José
Haueisen, ainda que fosse isso, e não julgo ser, afirmo que o verme sO dá
onde tern escória, ou seja, faz-se a assepsia e desaparece o verme, a
bacteria, a coisa danosa. E, evidentemente, se for danoso, mesmo que 0
seja, é consequencia dos atrasos dos julgamentos do Tribunal de Contas do
Estado, que faz corn que o povo de Minas Gerais se tome urn povo cético
corn respeito ao juIzo dos seus lideres, de seus representantes e, portanto,
urn povo mais que desconfiado, urn povo triste, urn povo sem fé.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto propãe urna expiicação Para 0
povo, Para que esta Casa interfira Para melhorar urn tribunal, melhorar no
sentido de ter o tribunal mais Juizes. Mas, senhores, agora pergunto: seria
isso realmente urna solução? Ou seria apenas urna extensão de urn erro que
ja está al? Vamos exam mar.

Sr. Presidente, apresentamos urn requerimento no qual fazernos cinco
perguntas: qual a posição do Tribunal de Contas do Estado a respeito do
projeto que trarnita nesta Casa? qual a razão do grande atraso ou dos atrasos
nos julgamentos dos processos que là estâo, alguns engavetados por mais de
dez anos? Politicos influentes de carreira, ou seja, os Poderes Executivo e
Legislativo, tern influéncia no veredicto ou no trâmite dos processos que là
estão? Porque, se o tern, e o pior e que é püblico e notOrio que tern,
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gostarianlos de ter uma prova cabal do Tribunal de que não existe essa
influência, porque isso é urn principio comezinho do direito.

Quando o fato é pUblico e notório, compete ao denunciado provar o
contrário. 0 povo denuncia, por esta Casa, que o Tribunal de Contas do
Estado näo tern conseguido curnprir nem corn urn centésimo de sua
obrigacão de dar ao povo de Minas Gerais aquilo que é tao importante,
segundo alguns profetas, corno Habacuque, quanto a cornida e a bebida. Por
isso, Jesus diz: "Bern-aventurados os que tern fome e sede de justiça". 0
nosso povo tern sentido forne e sede de justica.

Senhores, parece urna rnaldiçao que pesa sobre a Nação inteira, porque
quase todos os tribunais atrasarn. Hoje, por exernplo, vimos uma reportagern
em urn grande jornal, na qua] se relata que uma associacão charnada Cafezal
recebeu a denüncia de urn Vereador, de que o seu Presidente, corn a verba
que recebera, de R$12.000,00, havia adquirido notas frias Para justificar a
cornpra de cobertores. Disse, irnediatarnente ao saber da notIcia, que esse
Presidente tern de ser punido. Se é verdade que transformou em notas frias,
Para colocar no bolso - so pode ser -' a aquisicão de cobertores que não
distribuiu, deve estar na cadeia, deve ser preso. Esse homem é perigoso.
Esse homem é urn cancer Para a sociedade, se assirn o fez. Mas, se náo o
fez, tern o direito de defesa. E fará isso. Poderá processar o Vereador corn
urn processo-crime e urna ação indenizatOria, Para que, na justica, se
cornprove de quern e o erro. E de quern acusa ou de quern é acusado? Al,
sim, trata-se de urna causa que depende de exames minuciosos, Para que a
sociedade não fique enganada e Para que justos não paguem pelos
pecadores. Porque não existe a comprovacào. Mas o caso do Tribunal é
diferente. Compete ao Tribunal - por isso, corn hurnildade, apresentarnos urn
requerirnento - provar aqui por qué. Existe urna faiha. Existe uma deficiéncia
comprovada e urn erro. Ha urna doenca naquela Casa, porque os processos
estão atrasados e rnuito. Mas pode-se curá-la. Propomos, coma mernbros do
corpo da sociedade mineira, colaborar e buscar a rernédio, Para que o povo
de Minas possa respirar tranqUilo, tendo a certeza de que as Tribunais,
principalmente a Tribunal de Contas do Estado, que julga as causas dos
Prefeitos e dos rnuniclpios, sejarn urn verdadeiro exernplo Para a povo, de urn
Tribunal que funciona, porque julga aqueles que representarn a povo, que,
partanto, se não forern condenados pelo crime que cometerarn, serãa
exernplos de irnpunidade Para todo o pavo de Minas Gerais. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Para encaminhar a vatacãa, corn a palavra, o Deputado
Marco Regis.

0 Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremas
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encaminhar favoravelmente esse requerirnento de inversâo de pauta para que
a Proposta de Emenda Constitucjonal n°48/97, que dá nova redaçäo ao art.
180 da Constituiçao Estadual, seja em ültimo lugar. Esse requerimento é urn
procedimento regimental que invoca o art. 233, que trata da inverso de
pauta, c/c o art. 229, que trata da aprovaçâo pelo Plenário.

E necessárjo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que haja inversâo de pauta
para que requerimento de tal jaez seja discutido. Esse poderia ser urn
procedimento corriqueiro, decidido corn rneia düzia de palavras, mas isso não
acontece quando urna série de oradores desfilam por esta tribuna e esgotam
seu tempo regimental de 10 minutos para demonstrar a sua concordância ou
discordâncja. E é sabido que esses parlamentares aqui se utilizam, por meio
desse desfile da palavra, de urn procedimento também regimental, que é usar
o seu tempo para que seja retardada a discussäo do mérito da votação do
projeto principal, que é a Proposta de Emenda a Constituicao n° 48/97, do
Deputado Ermano Batista.

Já estivemos aqul em tantas outras acasiöes, durante esta legislatura,
quando, corn toda a hurnildade, dissernos para este Plenário, para as
galerias, para as colegas, para as funcionários desta Casa, que aqui
externamos a nossa opinião para urn Plenário inteligente e soberano,
respeitável e decidido. E temos a certeza de que as palavras de urn simples
Deputado, de urna bancada de apenas urn Deputado, nâo tern valor algum
para mudar a idéia dos colegas desta Casa. Mas a nossa participação soma-
se a de outros colegas, e quase duas dezenas deles tentam impedir, pelo
rnenos por hora, a votaçâo dessa proposta, porque, em verdade, nos foi
apresentada em momento inopartuno, e, talvez, ate procedirnentos futuros da
sua execução também sejam inoportunos. Apresentada em urn ano pré-
eleitoral, no final do ano passado, reapresentada no exercIcia de 1998 autras
vezes, por quase dez vezes foi aqui rejeitada, ou pelo menos obstruida, e
voltou as camissöes ou ficou sobre a mesa da Presidéncia. E por que tanta
celeurna, Sr. Presidente, Srs. Deputados?

A irnprensa mineira, sempre vigilante, também, tern alertado para as
meandros aos quais essa proposta pode levar as Deputados. Ternos a dever
de zelar por nasso nome e pela imagem do Poder Legislativo. Assim,
terlamos que nos aprofundar na discussäo de determinados projetos. Já
dissemos que as consciências aqul sâo bern formadas e as opiniôes bern
delimitadas, e essa discussäo que se trava na tribuna de nada adiantará, a
nao ser na hora do embate final de voto contra voto, em que se decidirá a
destino de urn projeto de lei nesta Casa. Ninguem é eleito para a Assembléia
Legislativa ou para a Câmara Federal sern ser convicto de suas idéias, e,
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assim, näo será urn blablablá nesta tribuna que rnodificará suas opiniöes. Par
isso mesrno, no exercicia de processos obstrutivos, arrnarn-se ciladas,
urdern-se armadilhas para que, em rnomento certo, urn prajeto seja votado e
aprovado ou rejeitado. Esse jogo de empurra-empurra de urn projeto ao sabor
das palavras dos oradores, que se revezam nas tribunas, existe para que, em
deterrninado momenta, submeta-se ao crivo dos Deputados. Ternos a certeza
de que a proposta de emnda, corno já anunciou a imprensa hoje, tern, pelo
menas, contra ela 16 Deputados, além de outros, que deixam de aparecer no
Plenário por não quererem se expor. Estarnos certos de que a sua votaçào
será urn embate dificil, de ardis que se defrontarão no momenta do voto. Ha
uma minoria se oponda a malaria, nessa votacãa, mas, coma a proposta de
emenda exige urn "quorum" qualificado de 48 Deputados, essa minoria pode
estar conturbando a maioria. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, seria issa
ilIcita? Não fosse licito, não haveria razão para que a legislador
estabelecesse, nas Constituiçöes Federal e Estadual a aprovacão de prajetos
par malaria simples, absaluta ou qualificada. Se isso não ocorresse,
estarlamos diante de urna situacäa em que a maioria, coma urn rob
compressor, seria capaz de passar par dma de todos as obstáculos. Dal a
preocupaçäa do legislador em determinar "quaruns" qualificadas para
aprovação de alguns projetas. Par issa mesmo temos aqul essa quantidade
de oradores se revezando para que, em determinado momenta, passamos
chegar a urn confronto final, par meia do vata. Assim, estamos a favor do
requerimenta que salicita a inversãa da pauta desta reuniäo.

Questöes de Ordem
o Deputada Durval Angelo - Sr. Presidente, solicita a encerramento, de

pIano, da reuniãa, pals näo ha em Plenária a nümera de Deputados exigido
pelo Regimento lnterno.

o Deputada Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, gastaria que se
fizesse a recarnposicâa de "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidencia vai salicitar ao Sr. Secretário
que proceda a charnada para a recornposição de "quorum". Corn a palavra, a
Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretária (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 35 Deputados. Náo ha

"quorum" para vatacão, mas a ha para a discussão das matérias constantes
na pauta.

Prosseguirnento da discussãa, em 1 0 turna, do Prajeta de Lei
Complementar n° 36/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellas, que altera a
camposicäo do Colar Metropolitana da Regiâo Metropolitana de Bela
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Horizonte, de que trata o art. 21 da Lei Compiementar n o 26, de 14/1/93, que
reiaciona as municipios que compöem a Colar Metropolitano. A Comisso de
Justiça conciui pela Constitucionalidade do projeto. A Comissào de Assuntos
Municipais opina por sua aprovaçâo. Em discussäo.

Questöes de Ordem
o Deputado Durval Angelo - Gostaria de formular uma questão de ordem a

douta Mesa, perguntando se a Deputado não teria 1 hora. Como é outra
reunião, acredito que é outra discussão, e o tempo do Deputado Raul Lima
Neto deveria ser de 1 hora, e não de 37 minutos, porque está refazendo a
discussão. Acho que as explicacoes dele estão esciarecendo muito a questão
da proposta de emenda a Constituiçao do Deputado Ronaldo Vasconceilos.
Quero perguntar a Mesa se não seria a caso de zerar a cranômetro, Para que
a Deputado tivesse 1 hora de prazo.

o Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que estamos
em prosseguimento de discussão e restam 37 minutos Para a Deputado Raul
Lima Neto.

A Deputada Maria José Haueisen - Deputado, agrada-me escutar a sua
fala, sobretudo sabre urn tema que considero dificil: discutir esse projeto do
Deputado Ronaldo Vasconcellos. Assim, acredito que outras pessoas
deveriam estar escutando-o, e nâo ha "quorum" Para isso. Portanto, Sr.
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, pedimos-Ihe que encerre de piano a
reuniãa, porque nãa ha mais "quorum" Para discussão.

o Deputado Antonio Julio - Corn todo o respeito que temos a Deputada
Maria José Haueisen, estarnos atentos ao discurso do Deputado Raul Lima
Neto. Assim, soiicito de V. Exa. que deixe a nobre Deputado terminar seu
discurso, pois a malaria dos Deputados, apesar de serem paucos, estâa
atentos a bela expasiçãa.

o Sr. Presidente - Corn a paiavra, Para continuar a discutir a matéria, a
Deputado Raul Lima Neto, que ainda dispOe de 37 minutos.

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e
senharas, continuando a discussão do Projeto de Lei Compiementar no 36/98,
do Deputado Ronaldo Vasconcelios, que dispãe sabre a Colar Metropolitano
de Bela Horizonte, quero dizer que a nobre companheiro Deputado Ronaldo
Vasconcellos, numa preocupação corn a Capital mineira, numa preocupação
em fazer justiça, incluindo dais municIpios no Colar Metropolitano, demonstra
que Bela Horizonte precisa ser analisada pelos responsáveis pela cidade e,
portanta, pela "polls", pelos Politicos, no que tange ao seu Colar
Metropolitano, no que tange a cidadania daqueles que morarn na cidade, que
são belo-horizontinos, no que tange ao nosso trânsito, a existência de linhas
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de ônibus atendendo aos municIpioS que compOem a Colar Metropolitano, e
nos leva a uma reflexáo sabre a nossa cidade.

Posso falar sabre Bela Horizonte corn certo conhecimento, porque já moro
ha 31 anos na Capital mineira. E percebemos uma coisa. E preciso que a
Prefeito, as Secretários, as Vereadores e também nOs, Deputados mineiros,
porque também residimos e trabaihamos na Capital, possamos refletir sabre
alguns pontos importantes ern nossa cidade.

E certo que se pretende concluir as pecas, ou seja, as municipios que
cornpOem a Colar Metropolitano, mas é certo, também, que precisamos
analisar Para que as cidades satélites, que compöem corn Bela Horizonte a
Regiãa Metropolitana, tenharn orgulho de pertencer a uma Capital coma a
nossa.

Entretanto, Srs. Deputados, precisarnos orientar, já que nãa pademos fazer
porque náo ternas poder Para tal. São rnedidas pequenas, que precisam ser
tomadas imediatamente. Urna delas seria colocar placas direcianais Para
aqueles que vêrn a nossa Capital. Nãa sei se os senhares já perceberam,
mas Bela Horizonte e a Capital rnais rnal-sinalizada do nosso Pals. Em outras
Capitals, coma São Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba, qualquer pessoa, de
carro, saberá chegar a qualquer bairro ou ao centro. Elas sabem entrar e sair
dessas cidades porque as placas sinalizarn corn exatidão. Em Bela Horizonte,
infelizmente, acontece a contrária. Aqui, quantas moradores ficam irritados
porque se perdem e nao canseguern chegar ao seu destino por falta de
sinalizacão adequada? Se decidem seguir a orientacão das placas, podern ter
a certeza de que errarão e não chegarào ao seu destino. Recenternente,
estava vindo peia Av. Pedro II e observei que, antes da Av. Carlos Luz, a
direita de quem vern do Bairro AlIpia de Melo, ha urna placa dizendo:
Pampulha a direita. Ou seja, você tern que entrar duas ruas a direita,
percorrer duas ruas, entrar em uma rua paralela e, no segundo quarteirâo,
descer e pegar a sinai que leva Av. Carlos Luz. Se a pessoa seguir a placa,
vai parar no Padre Eustáquio. E assim são todas as placas desta cidade. Não
existe preocupacãa cam a educacãa na sinalizacão, ate Para que a nassa
cidade seja louvada par aqueles que aqui vém. E moradores de cidades que
compoem a Colar Metrapolitano chegam aqui e ficam totalmente
ernbaraçados se não conhecem a cidade. As placas direcionam Para a lado
errado. Veja a horror do nosso trânsito.

Srs. Deputados, ha muitos anos havia urn Orgão charnado METROBEL, que
se propOs a sinalizar as ruas de Bela Horizonte. Naquela época, havia urna
influência filosôfica comunista tao grande na direcão da METROBEL que, não
entrando no mérito da filosofia comunista, havia urna reação cantrária
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Achavam que aquelas pessoas que tinham cairo erarn privilegiadas e
deveriam sofrer as conseqüencjas do privilégio. SO pode ser isso, deveriam
ser penalizadas pelas transversais, pelas calcadas no meio das ruas e pela
falta de retornos. As vezes, os motoristas desavisados passam por uma ünica
placa que sinaliza o sentido que devem tomar. Quantas vezes, vocé erra na
Via Expressa e tern de ii ao Bairro Agua Branca Para retornar! 0 trânsito de
Belo Horizonte está caótico, e sO serâo beneficjadas as c idades-satélites ou
so serão honradas em fazer parte de nossa Capital, se tiverem a exemplo de
uma Capital sinalizada, humana, e que trata corn educaçao todos aqueles que
usam o seu trânsito. Na verdade, o que percebemos e o contrário, é a
irritação, os buracos, as faltas de retorno, uma desumarüdade Para corn
aqueles que possuem velculos. Por que? De certa forma, posso ate
corn preender a mentalidade daqueles que tracaram a cidade dessa forma. Na
época, talvez fossem seguidores de uma filosofia marxista, total mente
retrOgrada, seguidores de urn pensamento que nem Marx teve, ou rnelhor,
seguidores da forma, portanto, conformados corn a situação peculiar do
nosso povo, ou seja, urn pequenina classe tentou fazer urna cidade Para
pedestres. Mas, senhores, o automóvel, o veiculo autornotor, o uso de carros
não é lazer. 0 autornOvel, em qualquer pals que prosperou, é urn instruniento
necessário a qualquer cidadão. Mas, nosso Pals, nào ha essa mentalidade,
porque e muito pequena a camada que pode adquiri-lo. As outras carnadas
não são incentivadas a adquirir riquezas, ao contrário, são oprirnidas,
exortadas a perrnanecer na situação ern que estão. A classe consumidora a
classe media, continua a ser uma classe explorada. Na classe media, alguns
podem adquirir carros e, quando o fazem, sofrem, na Capital rnineira, urna
espécie de Pena por t6-lo feito. Creio que o projeto do companheiro Ronaldo
Vasconcejios que dispOe sobre o colar metropolitano é urn primeiro chute na
bola Para que se faca uma apurada pesquisa em nossa cidade, Para se
chegar a conclusães que beneficiern o povo belo-horizontino, todos aqueles
que passarn ou moram por aqui. Senhores, mesmo em simplicidade, esse
projeto é irnportante.

0 projeto que dispOe sobre a eqüidade no tratarnento dos municipios que
compôem o colar metropolitano é urn projeto honesto, razão pela qual seu
autor é também urn politico honrado, urn Lider do PL, urn homem que tern
tornado posiçöes em favor do povo. Em seus pronunciamentos, em
conversas que ja tivemos, tern-se postado sempre ao lado, da justiça. Todos
sabem que usar uma hora nesta tribuna, num final de noite, é cansativo, mas
todos sabem que esta atitude é necessária Para que este Poder possa
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cumprir o seu ministério de legislar e de propiciar, pelo debate, pela
obstrução, em que companheiros sobem aqui e não jogam palavras fora, mas
falam de coisas que interessarn ao parlamentar, buscando urn melhor
posicionamento. Chegamos a conclusão de que os companheiros nos
compreendem, mesmo que alguns tenham posição adversa deste Deputado e
sejam favoráveis a esta proposta de emenda a Constituicão que estamos
obstruindo. Devemos fazer uma sabatina do Tribunal de Contas Para que o
povo de Minas Gerais aplauda, ovacione a decisão, a posição tomada pot
esta Casa. Não podlamos deixar a questao passar dessa forma, razão pela
qual aproveitamos cada oportunidade Para obstruir, na esperanca de que os
demais Deputados facarn uma reflexào. E mesrno aqueles que são
radicalmente favoráveis a esta proposta de emenda a Constituição, do
Deputado Ermano Batista, que nesta noite estava sobrestando a pauta, mas
que foi rnudada por inversão de pauta proposta no requerimento do Deputado
Marcos Helênio, poderão repensar a questào. Tenhamos todos tempo Para
uma reflexão major do que a que estamos fazendo.

Srs. Deputados, esta Casa e observada, observada por Deus e pelos
homens. A responsabilidade que pesa sobre cada urn de nOs é rnuito maior
do que a que imaginamos, razão pela qual chegou urn dos rnaiores teOlogos
do mundo, o apOstolo São Paulo, a dizer: "Não queirais ocupar posição de
destaque na politiquéia, não queirais ser mestre, porque o juIzo que pesará
sobre cada urn de vOs será muito rnaior por parte de Deus". Aquele que dá os
talentos também cobra a sua aplicacão. E o maior de todos os politicos,
Jesus Cristo, e quando digo isso faco-o nào so tentando resgatar a imagem
deste vocábulo tao importante: o politico, corno tambérn tentando sensibilizar
o coracão de cada urn dos senhores, porque, se polItica é a arte de
apascentar o povo, de governar a cidade, digo que ninguém apascenta
melhor e governa melhor toda a criação do que Deus. Portanto, é urn politico.
E Ele nos ensina a pensar.

Urn dos maiores filOsofos da Antiguidade, Salornão, certa feita disse que o
homem precipitado erra, que o estulto e aquele que vota e so depois reflete
no que votou. Estulto é aquele que vota e, so depois, reflete no que votou,
repito. Seja urn voto propondo leis, seja urn voto a Deus. Deus nos fez a sua
imagem e semelhança e, portanto, nos fez seres racionais, corn capacidade
de ler por dentro, de examinar e de rneditar. Será que ternos meditado na
vocação tao importante que Deus nos deu? Serã que ternos refletido em cada
projeto que chega aqui? Se o projeto ira beneficiar ou oprirnir o povo, se ira
beneficiar toda a população ou uma pequena categoria, urn pequeno grupo, o
que significa discriminação e pecado, porque todos somos membros de urn
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corpo so. 0 autor desse projeto é o mesmo que se posicionou também,
comigo e corn outros Deputados, contrário a manutenção da subvençao
social, favorável a nosso Governador, que teve uma preocupação muito major
corn este Poder e corn os demais Poderes, sabendo que este Poder é
norteador, moderador e fiscalizador, é o Poder da palavra, e nao pode ser
castrado por urn compromisso que não nos compete: a distribuição da
subvençao social. Ate porque todos sabemos, ainda que queirarnos esconder,
que essa distribuiçâo, por aqueles que tern uma função tao grande, que tern
tantas obrigaçães e tantos projetos Para refletir e pensar, sem düvida, não
terá condiçao de fiscal izar aqueles que malversarn a coisa piblica, aqueles
que pecarn tremendamente contra Deus, usando a subvenção social. Urn
colega disse-me que isso nâo é cristâo, ser contra determinados projetos em
detrirnento do coração de alguns companheiros que sabern que Os arno.
Quando digo arnar, digo amar em Cristo. E agape. Outro disse-me que a
própria Biblia permite-nos isso, porque São Paulo disse que é miserável o
homem que diz: "quem me livrará o corpo dessa morte, o que quero, não
faço, e o que nao quero, faço. Porque, quando quero fazer o bern, encontro
em meus membros uma força contrária ao meu querer." Mas não foi assim
que Paulo quis dizer. Fazia urna cornparação entre o hornem carnal e o
espiritual, porque conclui no Capitulo 8, dizendo: "Mas, graças a Deus, pelo
Espirito Santo de Deus, que nos conduz pelo caminho da verdade". E 0
caminho da verdade que o Estado de Minas Gerais poderá seguir, nos
próximos quatro anos, mesmo não fazendo pane desta Casa nem do
Governo, porque nunca coloquei condição Para apoiar quem quer que seja.
Se o fiz, foi por convicçâo de uma mudança melhor Para o nosso Pais. Essa
mudança so acontece quando, no nosso coração, experimentamos a
rnudança interna, de saber que somos responséveis, quando ficamos de pé,
quando ficamos assentados, quando votamos "sim", ou quando votamos
"nao".

Srs. Deputados, meus senhores, minhas senhoras, a minha posicäo é
favorável a esse projeto. Ate porque, por mais simples que seja, dispondo
sobre o colar metropolitano, também torna-se uma inspiração, Para que
possamos examinar melhor todas as nossas atitudes e o que aqui votamos.

Minhas senhoras e meus senhores, sei que o homem será julgado pela
palavra frivola que sai de sua boca, porque a palavra é eterna. A palavra não
pode ser destruIda. A palavra pode ser gravada, se não no gravador, vai
embora, pode bater e explodir em forma de eco, ela sobe. A palavra é tao
séria que temo, as vezes, quando subo aqui, mesmo fazendo longos
discursos - e curiosos, aos ouvidos de alguns -, sempre me preocupo em
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dizer a verdade, em dizer o que penso. E dizerdo a verdade que penso, e
tomando Deus como testemunha que me sonda o coração, quero dizer que
tenho 0 maior respeito por cada urn dos senhores, que tenho respeito pelo
ponto de vista de cada urn dos senhores. Respeito o ponto de vista, por
exemplo, do nosso companheiro Antonio JUlio, que, sendo do PMDB, do
partido do Governador, já se posicionou contrário aos seus pronunciamentos,
mas acredito e tenho a certeza absoluta de que o companheiro respeita e
admira muito o Governador ltamar Franco. Mas, Antonio JUlio, tenho a
conviccão absoluta de que pode me convencer e de que posso convencé-lo,
se dissermos a verdade, se não houver no nosso coracOo nenhum interesse
casuista, pessoal, mas apenas urna reflexão e urn conhecimento de que
estarnos sendo observados e tudo está passando. Daqui a quatro anos - corn
ou sem rnandato os quatro anos vão passar da mesma forma -, o rastro
ficará. Acreditarnos nurna mudanca já, quando vemos a Governador do
Estado dizer, nao corn agressividade, rnas corn hurnildade, que honra esta
Casa e que e contrário a distribuiçOo das subvençöes pelos Deputados.
Sabemos que, as vezes, na calada da noite, a liberacOo de uma verba pelo
Poder Executivo pode levar nosso coraçOo a pender Para determinado
projeto. Isso não pode haver. Temos de estar acirna de qualquer influência,
par isso temos urn salário born, temos uma renda boa. Evidentemente,
sabemos que essas liberaçOes de verbas tern sido aplicadas por muitos
Deputados corretamente, corn preocupacão, rnas afirmo que, por rnais
preocupação que tenham, V. Exas. ou pararn de trabaihar no Poder
Legislativo ou vOo se dedicar a fiscalizar as verbas nas varias associaçOes
Para as quais as distribuem. Não sornos urn corpo preparado Para isso, nào
sornos urn corpo cuja função é essa. Somos, sim, urn corpo diferente, urn
corpo preparado Para fiscalizar, ha os que são preparados Para isso. Urn
corpo preparado para, inclusive, votar o orçamento do Estado e trabalhar Para
que, pela influência e pelo compromisso corn aquele que nos elegeu, corn 0
flosso povo, e a nossa região, o Governador aplique 16, porque compete a S.
Exa., o Governador, faze-b, compete ao Executivo, as Secretarias e aos
departarnentos existentes Para isso.

Senhores, senhoras, sou favorável ao Projeto de Lei n o 36/98. Sou
favorável a qualquer iniciativa que venha beneficiar a povo de Belo Horizonte
e venha, no rninirno, amenizar, porque poderiarnos, se quiséssernos, eliminar
nesta nossa cidade as agruras daqueles que usam nossas ruas e 0 nosso
trânsito. Somos favoráveis a qualquer iniciativa em que a Executivo seja o
principal aplicador do bern estar do povo e não do mal-estar, porque, as
vezes, somos tao cegos pelas coisas que nos circundam que esquecemos
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que, muitas vezes, poderlamos influenciar governos a mudarem de atitude,
porque o coraçáo de urn governante está nas màos do Verbo.

Para onde quiser, o Verbo a inclina, pois está nas mâos de Deus, que nos
constituiu para fazer isso. Ora, quanto desperdicio de dinheiro! Nern
percebemos que, nesses quatro anos, as empresas estatais, como a
COPASA-MG e tantas outras, continuaram poluindo nossos rios, neles
jogando detritos. Os Governos passados roubaram da COPASA-MG e, corn
esse dinheiro, poderiam colocar filtros para começar a PROSAN, que foi tao
usado de forma incorreta. Em urn pals sério, nào poderia ser usado em
propagandas, em novelinhas, como foi, sendo que nâo foi executada
nenhuma das obras. Näo se trata de querer bern ou mal a urn Governador.
Queremos bern a todos Os Governadores, pois foi Deus quem as constituiu.
Mas se trata de ter urn compromisso corn a verdade ao ponto de, no temor de
Deus, cumprirnios o que diz o Provérbia 28: "0 que teme a Deus peleja
contra a perverso, mas o que nâo teme termina dando gloria àquele que
comete a iniqüidade".

Questào de Ordem
O Deputado Pericles Ferreira - Conforrne já foi colocado pelos ilustres pares

desta Casa, entendernos que essa fala é extremamente importante para
todos nOs. Assim, solicitarlarnos a V. Exa. que procedesse a recomposição de
"quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai solicitar ao Sr. Secretário
que proceda a chamada para a recornposiçao do "quorum". Corn a palavra, a
Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a charnada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 15 Deputados. Nâo

há"quorum" para a prossegumento dos nossos trabaihos. A Presidéncia
inforrna ao Deputado Raul Lima Neto que ele ainda dispoe de 1 minuto e 30
segundos para continuar a discutir a matéria.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, desconvocar a

extraordinár,a de amanhà, dia 5, as 9 horas, e carivocando as Deputados
para a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a ordern do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sern revisão do orador.
ATA DA 307a REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 11/11/98

Presidéncia do Deputado Tarclsio Henriques
Surnário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do

Dia): Questão de Ordem; chamada para verificação do nCimero regimental;
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existência de "quorum" para discussão - Discussão de Proposiçöes:
Prosseguimento da discussào, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar
no 36/98; discurso do Deputado Jaão Leite; questOes de ordem; chamada
para recornposicào de "quorum"; existência de "quorum" para cantinuacäa
dos trabaihos; discurso do Deputado Joäo Leite; questöes de ordem;
chamadapara recomposiçâo de "quorum"; existência de "quorum" para a
continuacãa dos trabalhos; discurso do Deputado Gilmar Machado, questãa
de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrüs - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira
JUnior - Alvaro AntOnio - AmbrOsia Pinto - Anderson Adauto - AntOnio Andrade
- AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - AntOnio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo
Nascirnento - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani
Barbosa - Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - Joâo Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Boucas - Luiz
Fernando Faria - Marcos Helênia - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neta - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvéclo - Tarcisia Henriques - Wanderley Avila
- Wilson Pires.

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

comparecimenta registra a existëncia de nUmero regimental. Declara aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em name do povo rnineira, iniciamas as
flossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2 1-Secret6ria, para proceder a leitura
da ata da reuniãa anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado Ibrahim Jacob, 2°-Secret6ria "ad hoc", procede a leitura da
ata da reuniaa anterior, que e aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
0 Sr. Presidente - Nos termos do edital de convacaçãa, a Presidéncia vai

passar a 2a Parte da reuniâa, corn a discussáo e a votacao da matéria
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constante na pauta.
Questâo de Ordem

o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estaremos agora votando
propostas de emenda a Constituiçao, que exigem "quorum" qualificado.
Solicitaria a V. Exa. a verificaçao de quorum" para que pudéssemos dar
inIcio a essa votação.

o Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda a
chamada dos Deputados para verificação do nUmero regimental.

o Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 34 Deputados. Não ha

"quorum" para votação das propostas de emenda a Constituiçao, mas o ha
para discussâo das demais matérias constantes na pauta.

Discussâo de Proposicoes
o Sr. Presidente - Prosseguimento da discussäo, em 10 turno, do Projeto de

Lei Complementar n° 36/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que altera a
composiçâo do Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, de que trata o art. 21 da Lei Complementar n° 26, de 14/1/93, que
relaciona os municipios que compöem o Colar Metropolitano. A Comissâo de
Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissao de Assuntos
Municipais opina por sua aprovação. Em discussâo, o projeto. Corn a palavra,
para continuar a discuti-lo, o Deputado Raul Lima Neto, que dispöe ainda de
um minuto e trinta segundos.Com a palavra, o Deputado Joäo Leite.

o Deputado Joào Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais presentes
nesta sessão plenária, gostaria de fazer a discussáo do Projeto de Lei
Complementar n° 36/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que altera a
composição do Colar Metropolitano, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, de que trata o art. 21 da Lei Complementar n° 26, de 14/1/1993.

- 0 Projeto de Lei Complementar n° 36, lido pelo Deputado João Leite, foi
publicado na edição do dia 20/6/98.

o Deputado João Leite* Essa proposta de lei complementar tramitou na
Assembléia Legislativa e vem agora ao Plenário da Casa para receber a
aprovacão dos Srs. Deputados. Consideramos essa proposta importante.
Sabemos que Belo Horizonte não pode ser pensada isoladamente, já que é
urna cidade que cresce cada dia mais, necessitando de integração com as
outras cidades que compãem a região metropolitana e também 0 colar
metropolitano.

E oportuna, sem düvida, a proposta do Deputado Ronaldo Vasconcellos
porque tivemos a retirada de alguns municipios do colar metropolitano, para
que ingressassem na Região Metropolitana de Belo Horizonte. E o caso
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especifico de Florestal e de Rio Manso. A região do MunicIpio de Rio Manso é
muito importante para Belo Ho rizonte, já que Rio Manso é uma das caixas
d'água da região, onde a região metropolitana e rnesmo a cidade de Belo
Horizonte buscam a água para a sua sobrevivéncia. Então, nada mais justo
que Rio Manso faca parte dessa região metropolitana e do planejamento de
saneamento básico e de preocupação também com o meio ambiente, para
resguardarmos esse bern tao precioso que temos na região de Rio Manso,
que é a agua que serve Belo Horizonte.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado João Leite, ao
comentar esse projeto do Deputado Ronaldo Vasconcellos, V. Exa. foi muito
feliz em citar que Rio Manso justarnente passa a fazer parte do colar
metropolitano, pelo fato de que a água que a COPASA faz chegar as nossas
torneiras vem de Rio Manso. Nada mais justo, portanto, que esse municIpio
fizesse parte do colar metropolitano da Capital mineira.

Mas é muito importante aproveitarmos esse momento para discutir esse
assunto, porque V. Exa. tratou do tema, e talvez o Deputado Ronaldo
Vasconcellos tenha incluldo Rio Manso exatamente por esse rnotivo.
Sabemos que o autor do projeto é urn ambientalista, assim como V. Exa. E
Rio Manso e uma cidade que se pretende incluir no colar metropolitano
porque ali esta a caixa d'água da cidade de Belo Horizonte. Mas, vejam bern,
o desperdIcio que temos, as vezes, nas águas que chegam as nossas caixas
d'água e as torneiras do povo belo-horizontino é responsabilidade das
instituiçôes e dos Orgãos de saneamento básico. A COPASA e o Estado tern
grande dispéndio para fazer o reprocessamento da poluição das águas que
são jogadas no nosso rio Arrudas, no rio das Velhas e no rio São Francisco.
Seria urn born momento para reflexão do Prefeito de Belo Horizonte, do nosso
Executivo Estadual, para que tome providéncia a fim de que nossas águas
não sejam tao poluldas, tao sujas, tao envergonhadoras do nosso Estado,
como são as águas dos rios que cortarn a cidade de Belo Horizonte. Não
temos aqui sequer urn rio limpido. Temos, 16, o rio Manso. Ora, Belo

9 Horizonte tern tantas águas: o rio do Onça, o rio Arrudas, que já foi
decantado, citado inclusive por poetas como urn rio undo, onde se pescava,

E urn rio de águas cristalinas. Ora, no mornento, estarnos tendo a possibilidade
de trazer as águas do rio Manso para cá. Mas, mesmo essas águas, que
chegam aqui limpas, vão cair no rio das Veihas, no rio São Francisco, como
águas imundas, totalmente poluldas e não tratadas pelos Orgàos
responsáveis pelo saneamento básico das nossas águas, nesse caso, pela
COPASA.

Veja bern: Belo Horizonte 6 beneficiada pela caixa d'água de Rio Manso. No
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entanto, todo o Estado de Minas é perturbado pela caixa d'água de Rio
Manso. Isso porque as águas que vêm de Rio Manso e abastecem a cidade
de Belo Horizonte são jogadas nos rios das Velhas e São Francisco, por meio
do rio Arrudas, como águas sujas: águas de hospital, sem tratamento
nenhum, portadoras de bactérias, de doencas incuráveis, que estão
apodrecendo o Estado de Minas Gerais. Deverlamos tornar corno exemplo a
cidade de Rio Manso. E Belo Horizonte tern condiçoes de fazer isso, se
quiser, tranqüilamente. Precisamos sanear as nossas águas, de rnodo que o
nosso Estado seja abençoado por Belo Horizonte, e não amaldiçoado. Porque
o que está acontecendo é isso.

Eu estava no Norte de Minas, agora, vendo o São Francisco mais uma vez,
conversando corn algumas pessoas na Ponte de Mariano da Cruz, que vai
para Januária. Aquele rio, João Leite, já foi urn dos mais formosos do mundo.
Hoje, mesmo nas enchentes, ele desce sujo, fétido. Para vocés terem uma
idéia, a cidade de Belo Horizonte, que recebe de uma cidadezinha como Rio
Manso águas puras, joga no rio São Francisco, o Rio da lntegração Nacional,
que deveria ser uma atração turistica, porque é cheio de peixes, mais de
3.000.000.000t de dejetos humanos todo dia. Toda descarga feita em
qua Iquer casa ou hospital de Belo Horizonte desce direto para o Arrudas, sem
nenhum tratamento, e vai para o rio das Veihas e para o São Francisco.

0 nobre companheiro Ronaldo Vasconcellos, quando incluiu Rio Manso no
colar metropolitano, citou corn muita propriedade que, talvez por isso, Rio
Manso tenha motivos para fazer parte desse colar, a que muito nos orgulha,
porque e uma cidade que nos abençoa corn as águas que bebemos. Mas,
quanto ao principio do "dai e ser-vos-á dado", Belo Horizonte poderia dar
exemplo para todo o Pals. No entanto, tern dado exemplo de tristeza, de dor,
retratando para todos aqueles que examinam as nossos rios, o nosso meio
ambiente, o atraso do nosso povo, retratando, inclusive, a poluição, porque,
assim como a justiça exalta qualquer naçâo, a poluicão é a vergonha dos
povos. Alias, a poluição e a corrupçao correm juntas. Você chega perto do rio
Arrudas e ye a lixo correndo. Certa vez, uma perna humana caiu dentro dele.
Parece-me que caiu do Hospital Fellcio Rocho. Quando alguern ye isso e tern
capacidade de definir a Estado pelo seu meio ambiente, fica estarrecido. São
Francisco Xavier j6 dizia isso. 0 Padre Antãnio Vieira já dizia que a poluição e
a corrupção correm juntas. Você ye uma cidade que joga a lixo dentro dos
rios, que não o trata. Se não a tratam, que pelo menos fizessem fossas
sépticas grandes, que tivessem caminhöes que sugassern toda essa sujeira.
Hoje ja existem bactérias que podem lim par fossas, rnas não cuidamos disso.
Jagamos toda essa imundicie nos nossos rios. Diria que jogamos isso na
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jugular do nosso Pals, porque os rios são como as veias desse corpo que é o
planeta Terra. Jogamos neles toda a sujeira, toda a poluição, toda a
imundIcie, demonstrando que, no mInirno, Na corrupção. Quando cuidamos
da terra, recebemos retribuição. A terra não sornente vinga, mas retribui.
Deus não fez nada morto, mas tudo viva. Alguns ambientalistas referem-se a
ela como "mae terra e pal cosmos". Na verdade, ela não tern poder divino. Ela
é viva. A natureza e viva, mas está sujeita ao homem. Deus fez o hornem
como principal criatura. Ete não fez o homem para a terra, mas a terra para o
homem. Ele fez o homem do pó da terra. A nossa constituição fisica, feita de
cobre, zinco, manganês, ferro, tern a mesma canstituicão da terra. Essa é a
caristituicão da came hurnana, somos p6, mas fomos feitos para cuidar da
terra, para abençoá-la, para colaborar corn a natureza, ate para sara-la, Se
estiver doente. A natureza tarnbérn adoece, fica veiha. Podernos curá-la. As
vezes, desvias da natureza, coma a erosãa, podern ser reparados pelo
homem. Nós, belo-horizontinos, e eu, que, corn rnuita honra, considera-me
urn belo-horizontino, pois estou aqui ha 39 anos, podemos afirmar que nos
sentimos envergonhados, porque a Capital rnineira tern sido o maior
paradigma de nojeira, de parcaria, de desrespeito e de hurnithacão para 0
povo de Minas Gerais. A maior empresa de saneamento básico estatal é a
principal poluidora do Estado. E urn paradigma de dor e vergonha para o
nasso pova. Quern sabe, na inclusão de Rio Manso no colar rnetropolitano,
possamos fazer uma pequena reflexão: como Rio Manso tern abençoado
Belo Horizonte, nossa cidade tern condiçao de abençoar o resto do Estado, e
não arnaldiçoá-lo corn a sujeira que vem fazendo. Recebe águas limpas e
jaga águas sujas, porcas e doentes nos nossos rios, adoecendo a resto do
nassa Estado e outros Estados por onde passa o São Francisco.

0 Deputado João Leite* - Agradeco a aparte do Deputado Raul Lima Neto,
que traz grande contribuição a esta reflexão que fazernos da tribuna em
relaçao ao projeta do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que traz modificacão
no colar metropolitana.

Quero apenas dizer ao Deputado Raul Lima Neto que, corn a saida de Rio
Manso e Florestal do colar metropalitano, passarn arnbos a pertencer a
Regiao Metropolitana de Bela Horizonte. Alias, se aproximaram rnais.

Em virtude desses argumentas que a Deputado Raul Lima Neto levantou é
que sugira que essas cidades sejarn substituldas nesse colar rnetropolitano.

Portanto, temos a Região Metropotitana e a Cotar Metropolitano de Bela
Horizonte. E, juntanda-se as autras cidades do Colar Metropolitana de Bela
Horizonte, ternos Barn Jesus do Ampara, Cachaeira da Prata, Crucilândia e
Itaguara. Essa foi uma legislaçãa anterior, que fazia uma modificação na
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Região Metropolitana de Bela Horizonte. Entrarn para a Região Metropolitana
de Bela Horizonte as cidades de Florestal e Rio Manso. Não tenho dUvida de
que, a partir desse projeto, o Deputado Raul Lima Neto levanta algurnas
questoes que são muita importantes para a nossa reflexao.

Coma falei no inIcio, nao dá para pensar separadamente a Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte e a Colar Metropolitano de Belo Horizonte.
Estamos vendo o esforco para a despoluição da lagoa da Pampulha. 0
problema da lagoa não está nela, está em Contagem. Contagem despeja, par
rneio do córrego Sarandi e de outros córregos, todo seu esgoto na lagoa da
Pampulha. Então, o tratamento tern de ser feito em Contagem. Concordo corn
o Deputado Raul Lima Neto que tern de haver uma reflexào. Os recursos não
tern que ser para uma cidade. Será que a despoluição da lagoa da Pampulha
e o mais correto? Ou se teria que fazer a despoluiçao do Sarandi e dos outros
córregos que deságuam na Lagoa da Pampulha?

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Veja bern, Deputado João Leite,
V. Exa. aproveita esse tempo para enriquecer corn a seu pronunciamento,
corn a sua reflexão, o povo de Minas Gerais.

Certamente, todos os rios de Contagem, a água de Contagern, devem ser
tratados pela COPASA. A COPASA é uma estatal. Na verdade, nOs,
brasileiros, atacamos muito a estatal e nos isentamos da culpa. Nós é quern
devemos tomar irnediatamente uma rnedida para sanar esse problema.

O Deputado não se lembra, rnas nossos pais, sim. Estou corn 48 anos de
idade. Papai estudou e morou aqui por muitos anos e falava sabre a beleza
da lagoa da Pampulha, das suas águas tao bonitas, daquele cassino linda, do
museu, da Casa do Baile, etc. A Pampulha era urn lugar de atração turistica.
Hoje, passarnos pela Pampulha tapando a nariz devido ao rnau cheiro, a
podridão que sobe dali. Isso nos humilha. E claro que ternos de sanear todos
os cOrregos e rios que deságuam na lagoa da Parnpulha, que depois descem
e vão poluir, mas poderiarn encantar outros lugares. A Pampulha fol urna
dádiva de Deus a esse ponto geográfico charnado Bela Horizonte. A
Parnpulha e linda. Ha algum tempo, quando morava no Bairro Santa Branca,
andava de bicicleta corn meu filho ern volta da lagoa. De repente, tivemos que
parar porque ele poderia contrair uma doença, uma hepatite, sO de passar por
determinados lugares ou se rnolhasse algurna parte do corpo, porque são as
águas mais doentes que temos. Que vergonha, era para ser urna atração
turIstica, o cartão de visita de Belo Horizonte, era para ser o orguiho de todo
belo-horizontino, era para ser urna opção de lazer para o belo-horizontino, ate
pescar, já que ali se podia se criar muitas qualidades de peixe. Se a pessoa
corner urn peixe da lagoa da Pampulha, pode ate rnorrer. E ha rnuitas
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pessoas que pescam ali e nao morrem. For rnisericórdia de Deus, porque all
existern todas as bactérias, sujeiras, etc., que vêm de Contagem.

Bela Horizonte é a retrato major do que e a nossa Estado. Contagem, ao
contrário de Rio Manso, tern, rnesrno sern ter conhecirnento disso,
arnaldiçoado Bela Horizonte e a si propria, não tratando das águas dos
cOrregos e dos rias de Contagern que caern na Capital rnineira, que é a
modelo para todo a Estado. E a rnodelo. Pela capital se define a Estado.
Quem sabe é hara de as autoridades de Contagern refletirern? De uma
reflexão do nasso Governa sobre a empresa de saneamenta básico que está
al apenas para ter lucro, e lucro absurdo. Que está al para servir de cabide
politico. E alguns, coma o Presidente da COPASA - por quern tenho muito
respeito -, nãa tern a menor visão arnbientalista. Certa vez, ern São
Francisco, eu disse a ele: Presidente, olha para esse rio. Veja all como está a
poluicãa. Todas as cidades ribeirinhas estão jogando esgoto direto no São
Francisco. Isso não se fazia antes. Tivernos urn debate ern São Francisco
sobre a rneio arnbiente, promovido pelo Ministério Püblico daquela época, e
chegarnos a conclusão que não havia coma combatê-la. E a verdade. Não se
consegue combater a verdade. Ha 40 anos não se jogava esgoto no São
Francisco. Eram fossas assépticas. Não tinharnos a tecnologia que temos
hoje, não tInhamas a inforrnacão que ternos hoje, não tinhamos as estradas
que ternos hoje, e a regiãa do vale do São Francisco produzia rnais de 50
vezes o que produz hoje. Januária, São Francisco, Manga erarn verdadeiros
celeiros de produtos da terra. Eram frutas, ternperos, pirnenta, algodão,
rapadura, aguardente, enfirn, era urna riqueza. A cidade de São Francisco já
foi urn dos grandes portos do nosso Pais. Mas, de repente, começarnos a
jogar esgota no rio. 0 Governo, que deveria reprirnir quern faz isso, tornou-se
o maior exernplo e jogou o esgotão no rio de todas as grandes cidades,
inclusive, de Bela Horizonte. De repente, corneçarnos a desmatar e, nâo
estamos percebendo, porque essas coisas cegarn a homem. Alias, o deus,
corn letra rninüscula, deste século, a ganãncia, a diabo, cegou o entendimento
dos incrédulos para que não resplandecesse a gloria do Evangelha para eles.
Consequentemente, hoje temos tecnologia mais avançada, ternos mais
estradas, rnas temos rnais "stress", rnais tristeza, rnais miséria, rnais fame. 0
nosso povo esta padecendo. Ja percebeu que se cuidarmos da Terra que
Deus nos deu estaremos cumprindo urn rnandarnento bIblico, que é o
primeiro, e que V. Exa. sabe muito bern que antes de haver a Pentateuco,
quando Deus fez o hornern, ele disse: "Crescei, multiplical e governai a terra,
e cuidai da terra". Estamos descuidando-a, atacando-a e, conseqüenternente,
vern ao espirito a retribuição, por rneio do sofrirnento do nosso povo.
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fazemos pacotes, e nada
s, na verdade, porcos,
inda mais vindo de urn

ilurninado por Deus, urn
é aplaudido por Belo

piiui, orque eia nos traz àguas limpas, enquanto Belo Horizonte leva
para todo a Estado as águas mais podres, talvez, do planeta Terra. Muito
obrigado.

Questöes de Ordem
0 Deputado Gilmar Machado - Já que o assunto é extremamente

mportante, peco a encerramento da reunião, de piano, e que se mantenha o
tempo do nobre Deputado Joào Leite para que ele, posteriormente, possa
Utilizá-lo.

0 Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, temos vãrios
companheiros da Casa nas carnissães, por isso, antes de encerrar a reunião,
gostaria que V. Exa. fizesse a chamada para recomposiçao de "quorum".

0 Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda a
chamada dos Deputados para recomposicao de "quorum."

0 Sr. Secretário (Deputado Miguel Martini) - (- Faz a chamada.)
0 Sr. Presidente - Responderam a charnada 30 Deputados. Portanto, ha

"quorum" para o prasseguirnerito da discussâo. Corn a palavra o Deputado
João Leite, para continuar a discutir a matéria.

0 Deputado João Leite* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu dizia da
importância dessa reflexâo sobre a região metropolitana, sobre o colar
metrapolitano, não apenas na colocação ou retirada de novas cidades, rnas
que passa ser feito urn planejamento dessa região tao carente e irnportante
do Estado de Minas Gerais.

Diziamos ainda sobre a situaçaa da lagoa da Parnpulha, que, segundo
dados da Prefeitura de Belo Horizonte, em 1995 recebia por dia, dos córregos
do Onça e a Sarandi, 180 caminhöes de detrito. Isso criou algumas situaçoes
que, podemos perceber, atentam contra a populaçao da Pampuiha que au
vive, contra a meio ambiente e ate contra urn verdadeiro cartão postal de Belo
Horizonte. Essa região detém ou detinha a que era a Iagoa da Pampulha.

Os detritos lancados por esses córregos na lagoa da Pampulha já
praduziram uma ilha. Em certo momenta, a Fundaçao Zaobotânica pensou
em construir a sua sede sobre essa ilha. Coma ela é formada por detritos,
teria que ser feita uma fundação muito grande para a estrutura desse edifIcio.
Assim, esse projeto foi abandonado. E fundamental que se pense nessa
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região demonstrando como podemos ter uma salvacão das águas, do rneio
ambiente, da iagoa da Pampuiha, que é tao importante para nos.

Temos acompanhado o esforco do Governo do Estado para sanear o
Corrego do Onca. Ha recursos para isso. 0 saneamento tern sido feito, e tern
havido esforco para recuperar a Iagoa da Pampuiha. No atuai Governo, em
Contagern, cidade em que havia poucas casas servidas de rede de esgoto,
agora houve urn grande aumento no atendimento das casas por rede de
esgoto. Sern dCivida, deve ser feito ainda urn esforco corn a união dessas
cidades, para que se rneihore a qualidade de vida da região.

Nesse rnomento, a nossa região metropolitana sofre por umas questoes
que considerarnos muito graves. Primeiro, o desernprego rnuito grande e
crescente. Peios nirneros atuais, ternos 300 mu desempregados na RMBH.
Não temos os nümeros de desernpregados no colar metropolitano, rnas é urn
nUmero assustador. Consideramos essa situação social grave.

Juntando a isso, ha a questão do rneio ambiente tao degradado e atacado
nessa região, sern que haja urna reflexão sobre isso.. Nós tratamos aqui da
questão da água vinda do rio Manso, do sisterna do Mutuca, da mata do
Cercadinho, enfim, de todos os lugares que compöern essa caixa d'água de
Belo Horizonte. 0 cuidado corn essas regiöes é fundamental para garantir 0
futuro da região de Belo Horizonte. Essas águas estão a todo o rnomento em
risco e, por isso, considero muito importante tambérn que se preocupe corn o
colar rnetropolitano. Sabemos, por exernplo, que a região de ltaguaraçu de
Minas é rica em águas. Não ha dUvida de que ela é a futura caixa d'agua da
RMBH. Entâo, e necessária a preservacâo dos rios que compöern a bacia
hidrográfica, que compöern todo aquele recurso natural das águas da regiao
de ltaguaraçu de Minas.

Ha outras regiöes que se preocuparn corn a preservacão. Tenho
acompanhado a preocupacão do Deputado Paulo Piau em relaçao a bacia
hidrogrãfica do rio Uberaba. Ele apresenta várias medidas para garantir a
água e a qualidade do melo ambiente da região de Uberaba corn esse
projeto. E urn projeto que, sern düvida, vai rnerecer desta Casa a atencão, o
apoio e a aprovação. Vemos algurnas questães colocadas no projeto que
preserva o rio Uberaba muito irnportantes para a RMBH. 0 Deputado Paulo
Piau pretende no seu projeto, por exemplo, que todas as terraplanagens, as
aterros e as dernais obras de construção civil tenharn a devida proteção para
o ecossistema e a aprovacão prévia pelo órgãos ambientais da região
hidrografica do rio Uberaba. Isso é fundamental. Por que ternos tantos detritos
vindos pelos cOrregos do Sarandi e Onca, que deságuam na lagoa da
Pampulha? São obras feitas em Contagem sern o cuidado corn a

Fazernos pianos, dormirnos tarde, levantarnos cedo,
dá certo. Porque nOs, nas nossas açöes, sorn
rresponsaveis sujöes. Penso que esse projeto,

ambientalista amigo, nos traz uma refiexâo.
Fez muito bern V. Exa. abordar, creio que ate

assunto tao importante. Rio Manso é benvindo-
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ecossistema. Assim, perdemos tudo, as matas ciflares, e não ha preocupação
corn nada. Os detritos que chegam a lagoa da Pampuiha, Os animals mortos
que são jogados nos córregos Sarandi e do Onça, tudo isso vem
comprometendo o meio ambiente da lagoa da Pampulha, destruindo-a
cornpletamente. Foi muito bern lembrado pelo Deputado Raul Lima Neto, que
vem demonstrando sua preocupação corn essa questao, que Belo Horizonte,
ao mesmo tempo em que recebe água pura do rio Manso, do Mutuca, do
Cercadinho, que estão na região de Nova Lima, joga todo o nosso esgoto no
Arrudas, que deságua no rio das Veihas, que deságua no São Francisco.

Eu estava lembrando, Deputado Raul Lima Neto e Srs. Deputados, 0 que
dizia urn pesquisador sobre o rio das Velhas. No corneço do século, esse rio
era navegável ate Sabará. Os navegadores vinham pelo São Francisco,
entravam no rio das Veihas e chegavam a Sabará. Hoje, nOs que usamos a
BR-262 e passamos na região de Capitão Eduardo, onde estão dois campos
de futebol, o do ICA e de urn outro time, passamos sobre a ponte do rio das
Velhas e vemos a sua situação, conseqüência do esgoto sem tratamento que
recebe de Belo Horizonte. Isso é muito grave. As Comissöes de Meio
ambiente e de SaUde da Assembléia Legisativa sempre recebem
reclamaçaes das cidades ribeirinhas do rio das Velhas. Essas cidades estâo
enfermas por causa do meio ambiente comprometido corn a descarga do
esgoto de Belo Horizonte no rio da Veihas, que passa por essas cidades e
causa enfermidades em crianças, comprometendo o meio ambiente e a
saüde das pessoas que vivem no entomb de Belo Horizonte, tao dura corn as
populaçães ribeirinhas, tao cruel corn aqueles que vivem as margens do rio
das Velhas.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado João Leite, fico
observando V. Exa. abordar urn assunto que, a principio, parece ate sem
rnuita argumentação para preencher urna hora e concluo que V. Exa. tern se
mostrado urn politico realrnente natural, urn politico na acepção da palavra:
"politiqueia" - o homern da 'pOlis", da cidade.

Belo Horizonte está ouvindo isso, e ternos esperança de mudar nossa
cidade, mas essa mudança somente virá quando mudarrnos nosso conceito
de melo arnbiente.

Os senhores ja viram aquele tipo de filme ern que urn bruxo ou uma bruxa
entra num lugar, o cenário mostrando árvores caldas, urn rio seco e tudo sujo,
e que, ac, vir uma bênção, de repente, as nuvens fogern, o rei leão começa a
rugir e o lugar fica undo, banhado por urn rio cristalino, corn peixes saltando
de suas águas?

0 rio das Vethas era assim. Era urn rio que causava alegria e felicidade. 0
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Espirito de Deus retribui também. 0 rio das Velhas não sO era navegável
como era urna das correntes de água rnais piscosas do mundo. 0 rio das
Veihas era urn rio de grandes ãguas, urn rio largo, urn rio bonito, de peixes
como o curimatá, o dourado, o pacu, o piau, o surubirn, o rnatrinxã. Sua
ictiofauna era riquissima.

De repente, abriram uma empresa em Sabará. Bradaram: "E emprego, e
emprego para 3 mil pessoas" mas é desgraca para 130 milhöes de pessoas.

Comecaram a sujar o rio das Velhas, e as cidades ribeirinhas, que eram
procuradas por turistas do mundo inteiro por causa daquele rio cristalino e
cheio de vida, tornaram-se miseráveis.

As empresas tern que seguir urn exemplo, e o paradigma quern e? E o
politico. A palavra "politico" vem de "politiquéia". E carimbo. Nasce tudo igual.
E o que as empresas fazern? Potuem. Então, como Unico recurso, elas
pedern uma rede esgoto e jogam seu lixo, sem nenhum tratamento, no rio das
Veihas. E, assim, a destruição avanca cada vez mais.

No ano passado, fizernos três denUncias de mortandade no rio das Veihas e
no rio São Francisco. Houve pessoas, em Várzea da Palma, que desmaiararn
de dor ao assistirern a urna cena terrivel: a água coalhou de peixes corn a
cara para fora, tentando respirar e saltando no seco. A agua era aquele caldo.
E descia de onde? Descia daqui!

Os órgãos responsáveis não apurararn nada. 0 IEF ate hoje não deu
nenhurna resposta.

Fizernos uma denOncia sobre o São Francisco, onde o IBAMA local apurou
que a Companhia Mineira de Metals, do Sr. Antonio Errnlrio de Morals, da
Votorantin, havia descarregado detritos nurn canteiro de tratarnento no São
Francisco e que, por causa disso, 15 mil toneladas de peixes mortos foram
retiradas. E isso, em época de piracema. Sabem o que é época de piracema?
E o perlodo em que os peixes sobern para desovar; de cada dez, nove são
fémeas. Estava tudo morto e, entre as fêrneas, rnilhOes de ovas roxas,
mortas. Ate hoje, não se apurou absolutarnente nada.

Apresentamos urn projeto nesta Casa, que foi aprovado em 1 0 e 20 turnos, e
louvo a Deus pela colaboracão de V. Exa., que Ihe fol favorável.

Dando urn prazo de dois anos para que as empresas se ajustern, o projeto
prolbe terminantemente jogar qualquer tipo de detrito e de esgoto que não
seja tratado segundo os padröes ambientalistas em cursos d'água e em rios
do território de Minas Gerais.

Esta Casa está de parabéns corn esse projeto. Projeto que já foi enviado
para S. Exa. o Governador, e não é possivel vetá-lo. 0 CEFET, os órgãos e
as universidades que examinaram esse projeto, entre eles o Prof. Ivo Chagas,
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considerado uma das maiores sumidades em cerrados e em meio ambiente
da face da terra, estudou na Sorborine, a categorizaram corno urn dos
melhores projetos que conservam as nascentes, as jusantes, as nossas rios,
as nassos cursos d'água. 0 nasso Estado de Minas Gerais está de parabéns
pela iniciativa desta Casa, que aprovou esse projeto. Está de parabéris por ter
urn Deputado coma V. Exa., que, sem düvida, é uma esperança para Minas
Gerais. Muito obrigado.

0 Deputado João Leite* - Agradeço a intervençäo do Deputado Raul Lima
Neto e a resgate de tantos projetos que tramitam nesta Casa e que sâa
importantes para a qualidade de vida da nossa populaçâo e para a futuro dos
nossos filhos e do meio ambiente. Essa é a preocupaçào que Minas Gerais
tern e que tados nós devemos ter. Devemos pensar no meio ambiente,
pensar na vida que cresce nesse meio ambiente que, infelizmente, a cada dia
está comprometido par essa açâa nefasta de pessoas que não tern
campromisso corn a futura, nâa tern compramisso corn a vida nem corn a
rneio ambiente.

Estamos acampanhanda agora, Deputado Raul Lima Neto, a discussãa em
Bela Horizonte sabre a aumento das passagens de ônibus. Essa é autra
discussãa necessária, parque no atinge apenas a bela-harizantino, atinge as
moradares da regiäo metrapalitana. Essa é autra questào que deve rnerecer a
estuda profundo das autaridades. Deseja que essas cidades que pertencern
aa Colar Metropalitano de Bela Horizonte não estejam apenas no projeto do
Deputada Ronaldo Vascancellos.

E impartante que essas cidades estejam reunidas, discutindo corn a
população essas dificuldades. Ha pouco tempo, alguns administradores de
Bela Horizonte queriarn impor urn aumento para a Colar Metropolitano de
Bela Horizonte, mas coma analisar Bela Horizonte sem a região
rnetrapalitana?

A rnaioria das pessoas que trabaiham em Bela Horizonte vivem nesta
rego metropalitana, dependem desse transporte. Coma vamos analisar Bela
Horizonte isoladamente? Essas pessoas podem pagar esse preça?

Ao mesmo tempo, se varnas analisar Belo Horizonte isaladamente, se a
preça da nossa passagern deve ser diferenciado, temos de pagar urn preço
para a água que bebemos. Ternos de pagar urn preço também pela esgata
que despejarnos nas autras cidades e que tern trazido tantas maléstias para
naso povo.

E muito irnpartante esta refiexão. Concarda corn V. Exa. E impartante trazer
a discussão para a Assembléia Legislativa, e não pensar que a Colar
Metrapolitano, a Região Metropolitana de Bela Horizonte, seja composto
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apenas pelos names das cidades. Devernos aguardar que esses
administradores, esses lideres escolhidas por suas cidades, possarn pensar
em urn salto de qualidade, fazendo urn planejamenta para esta regiãa tao rica
e importante. Hoje temos urn deficit de alga que é muita irnportante para a
cidadão sobreviver em seu arnbiente: a habitacão. Várias pessoas desta
região vivern de rnaneira indigna, a beira de esgotos, debaixo de pontes.

Essa situacão tern que ser considerada tambérn.
Ha urn outro desaflo que se apresenta e de que V. Exa. se lembrou muito

bern. Ele está posto e tern de ser considerado pelos lideres dessas cidades,
pelas lIderes da Regiao Metropolitana de Bela Horizonte. Ele tern de ser
analisado pela região metropolitana e pelas adrninistradores da cidade de
Bela Horizonte. E a questãa do emprego, que é urn prablema grave. Vou
repetir: a nassa região tern haje 300 mil desempregadas, numa situacão
social gravIssima, preacupante. E, junta, temas a seguranca püblica bastante
afetada, porque a cada dia a cidade e a Região Metropalitana de Bela
Horizonte se tornarn mais inseguras. 0 tráfico de drogas, infelizrnente, está
crescente, chegando as nossas escolas.

Tudo isso tern de ser analisado par urn canselho, e esse prajeto é
importante não apenas par trazer no papel a name de cidades. Ele deve ser
acompanhado de urn camprarnisso s6rio dos administradores dessas cidades
que cornpöern a Calar Metrapolitano de levar em canta as desafios que a
região apresenta. Qual e a vocacão da Regiaa Metropolitana de Bela
Horizonte? São as empresas? Não sei. Qual a retarna que essas ernpresas
trazern? Elas ajudararn a desenvolver a regiáa? Sim, rnas, aa mesmo tempo,
ha urn custo social, urn custo para a meio ambiente. Quern paga esse custo?
A populacãa está pagando esse custo, e ele é alto. Ele é acompanhado de
rnoléstias e de várias autras coisas que tern sido trazidas para essa
papulação.

Mas podernos recanhecer, naturalmente, na região que carnpöe esse colar
rnetropolitano, que compöe a RMBH, e e em Bela Horizonte mesmo, a
vocação para a turismo, urna nova indistria que nasce para o Brasil, o nosso
Pals, tao tImido nessa area. E a turisrna se apresenta haje coma urna
indãstria quase perfeita, porque não traz a paluição que trazem as fábricas,
as siderürgicas.

Então ternas que pensar. 0 desaflo está colocada. Os administradares tern
de assurnir esse camprornisso. Corn a apravacãa desse prajeta, minha
expectativa e de que as Deputadas da Assembléia Legislativa e as
administradores, as Prefeitos, as lideres dessas cidades se reUnam e reflitarn
sabre as desafios que estão colacados nesse nova tempo que se apraxima
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rapidamente para a nosso Estado.

Esperamos muito desses lideres, desses Prefeitos, esperamos que pensem
conjuntamente na questao do meio ambiente, envoivendo a probierna da
água, do sanearnento básica, dos esgotos, da moradia, da habitaçào para a
populaçáo dessa região. E envoivendo também esse grave desafio que está
colocado al e que atinge as farnilias dessa região, que é a questäo do
emprego.

Outro desafio que temos säo as cranças que esto vivendo nas ruas. A
maioria delas nâo é de Bela Horizonte, vern da regiäo metropoUtana. Entào a
desafio é grande e grave neste momento.

A expectativa que tenho, Deputado Raul Lima Neto e demais
companheiros, é de que esses Prefeitos, ao receberem a aprovação desse
projeto por parte da Assembléia Legisiativa, assumam o papel que lhes está
destinado neste tempo que estamos vivendo, urn papel de desafio frente ao
que está colocado para esses homens, nesse tempo que se avizinha.

Questöes de Ordem
o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, encerrando e agradecendo V. Exa.

pelo tempo que pude recuperar, gostaria de solicitar, ja que temos 18
Deputados em Pienário, que V. Exa. encerre a reunião. 0 Deputado Gilmar
Machado está inscrito a seguir para tratar dessa questâo tao importante, e
temos apenas 18 Deputados presentes, 0 que nos impede de continuar.

o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a existência de nümero
regimental para a continuacâodos trabaihos.

o Deputado Gilmar Machado - Gostaria que V. Exa. me respondesse a
seguinte ndagação: o inciso VIII do art. 232 diz: "retirada de tramitaçao de
proposição de autoria do requerente, sem parecer ou com parecer contrário".
Um projeto retirado pelo autor, que já foi despachado pelo Presidente, pode
continuar trarnitando?

o Sr. Presidente - Uma matéria cujo requerimento de retirada de tramitaçäo
já foi deferido pela Presidência nao pode continuar tramitando. Mas a que V.
Exa. está se referindo?

o Deputado Gilmar Machado - Daqui a pouco teremos uma reunião de
comissào. 0 autor do projeto pediu a sua retirada, e a Presidente já
despachou. Entâo esse projeto nâo pode estar tramitando na Casa. Gostaria
que V. Exa. me respondesse, porque a projeto já recebeu o requerirnento de
retirada, e eu não p0550 discutir na cam issão urn projeto que já foi retirado. 0
artigo é muita clara.

o Sr. Presidente - Em princIpio e em tese, V. Exa. está corn a razáo. 0
projeto nào deveria cantinuar a sua tramitação. Mas tenho receio de fazer urn
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pronunciamento sabre urn fato concreto que não conheço. Então gostaria que
V. Exa. explicitasse a questão.

o Deputado Gilmar Machado - Já traga a fato concreto a V. Exa.: nos
temos a Projeto de Lei Complementar n° 22, que estará na comissao agora,
as ii haras. 0 prajeto já tern a requerimento do Presidente do Tribunal de
Contas, que está al na Casa, solicitanda a sua retirada. 0 Presidente já
despachou. Entäo a prajeta não pade prosseguir na Comissào de
Constituicão de Justiça, já que sua retirada foi solicitada. Gostaria apenas
dessa confirmação de V. Exa. Quero saber, porque se trata de urn despacho
do Presidente. E quern está na Presidéncia neste momento é V. Exa. Então
eu e a Presidente da Comissão de Constituicão de Justica também
precisamas saber qual será a seu pasicionarnenta. Dentro do prazo, parque
senâa ficarernas prejudicadas e estaremos rasganda a Regimento.

o Sr. Presidente - Nãa, absolutamente. V. Exa. sabe da carreçáo cam que
tadas pracedernas nesta Casa.

o Deputado Gilmar Machado - Mas, antes, gastaria da respasta a rninha
questaa de ordem.

o Sr. Presidente - 0 ofIcia do Presidente do Tribunal de Contas solicitando
a retirada de trarnitacãa do Prajeto de Lei Compiementar n° 22197 náo foi
regimentalrnente recebido. 0 despacho de!e exarada foi para que viesse a
reuniäo de hoje a tarde, as 14 haras, quando será formalmente recebido e lido
na Carrespondéncia, sendo despachada no momenta apartuno. Corn a
palavra, a Deputada Gilmar Machado para discutir a matéria

o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamas
aqui para uma discussàa sabre a projeto de lei cornplernentar do Deputado
Ronaldo Vasconcelios que trata da modificaçaa da Lei Complernentar n° 26,
de 14/1/93, referente aa Colar Metropolitana de Bela Horizonte.

Em nasso entendimenta, e estamos votando favaraveirnente a sua
apravacâa, ele tenta aperfeiçaar e incluir mais alguns rnunicIpios na Regiâo
Metropolitana de Bela Horizonte, nãa so em razãa do crescirnenta
significativo que estamas tenda, mas também parque eles tern sua vida
diretamente relacionada cam a regiào de nossa Capital. Vamos abservar que
esses municIpias tern haje uma vida ligada a nassa região. Grande parte da
papulação desses municipios tern nossa regiäo coma uma espécie de
darrnitório. Percebernas que a maior parte das pessoas desses municIpias
que estâo sendo incorparadas tem sua atividade principal no serviço pUblica
au na iniciativa privada, vinculada a cidade de Bela Horizonte au a sua regiãa
metrapolitana. Então, a vida dessas pessaas está ligada a nossa cidade. Eles
vão estar Ilgados a nós, uma vez que necessitam de transporte, de serviços
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essenciais prestados por este municipio.
Questao de Ordem

o Deputado Gilmar Machado - Queremos dar seqüência a nossa reflexào,
mas fico constrangido em continuar falando sern a presença dos Deputados.
Par isso, soHcito, de piano, a encerramento da reunião e a manutençao do
rneu tempo, para que eu possa continuar parUcipando deste debate
importante.

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

"quorum" para a continuaçäo dos trabaihos e encerra a reuniào, convocando
as Deputados para a reunião ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a
ordern do dia ja publicada, e para a reuniäo extraordinária, também de hoje,
as 20 horas, nos termos do edital de convocaçâo. Levanta-se a reuniâo.
* - Sem revisâo do orador.

ATA DA 308a REUNIAO EXTRAORD1NARIA, EM 11/11/98
Presidéncia do Deputado Cieuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votaçao de Proposiçoes: Requerimento do Deputado
Durval Angelo; discurso do Deputado Durvai Angelo; questão de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Cornparecern as Deputados:
Cieuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - ivo José -

Diizon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leào - Agostinho PatrUs - Aliton
Viiela - Ajaimar Silva - Alberta Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior -
Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antonio JUUo - Antonio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Dimas Rodrigues - Djaima Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Heiy TarqüInio - Isabel
do Nascimento - Joâo Batista de Oliveira - Joâo Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Bonfácio - José Henrique - José Maria Barros - José Militao -
Kemil Kurnaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Regis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmoio Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastiao Costa - Sebastião Navarro
Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila.

Abertu ra
0 Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
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reunião. Sob a proteçao de Deus e em name do povo mineiro, iniciarnos as
nossos trabaihos. Com a palavra, a Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secret6ria , nas funcOes de 211-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçoes.

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

passar 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votacão da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votacão de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Durvai Angelo

em que soiicita a inversão da pauta da reuniâo, de modo que a Projeto de Lei
n o 1.114/97 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de
votaçào. Para encarninhar a requerimento, corn a palavra, a Deputado Durvai
Angelo.

o Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, temas, hoje,
na pauta de nossa reunião duas proposiçOes importantes, que estão na fase
de votacão. A primeira é a Proposta de Emenda a Coristituicäo no 35/97, do
Deputado José Bonifácio, que acrescenta artigo a Constituicão do Estado.
Estabelece para o servidor pUblico data-base para revisão de sua
remuneraçâo. E uma propasta que ja teve a parecer da Comissão Especial
peia aprovacâo na forma do Substitutivo no 1, que essa Corn issão
apresentou. Nâo preciso discarrer sabre a importãncia e a propriedade dessa
proposiçao. 0 que estamos vendo é uma situacãa cada vez mais caótica, dos
servidores pUblicos desse Estado, em que aigumas categorias ha 4 anos náo
tern reajuste saiarial, não tern uma data-base para negaciacãa saiarial, coma
todo trabaihador tern haje. Par termas dUvida sobre a nUmero suficiente de
Deputados para aprovar essa matéria é que estarnas propondo a inversão da
pauta. Também estamos colocando corno primeiro ponto de pauta urn projeto
de rnuita irnportância, do Deputado Raul Lima Neto, de votaçao, em 2 0 turno,
do Projeta de Lei n o 1.114/97, que torna obrigatOria a existência de
instaiaçaes sanitárias de usa gratuita para as passageiras em terminais
rodoviários e pontos de parada de ônibus intermunicipais. A Comissao de
Direitos Humanas apinau pela aprovaçáo do prajeto. Emendado em Plenário,
voltou a prajeto a Camissãa de Direitos Humanos, que perdeu a prazo para
emitir parecer. Foi designado relator, em Plenário, a Deputado Marcelo
Gonçalves, que opinou pela apravação da ernenda. Esse prajeto do Deputado
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Raul Lima Neto é de grande alcance social, mas, infelizmente, o Governador
nao percebeu. Nós, que andamos muito pelo interior de Minas Gerais, ternos
contato corn muitos terminais rodoviários. Vários deles cobram taxas de
R$0,30, R$0,40 e ate R$0,50 Para uso de banheiro, e R$1,00 ou R$2,00 Para
banho, o que é urn absurdo.

Em vagens de distâncias enormes por Minas Gerais, que chegam a 8, 9,
10, 12, 13 horas, muitas vezes o cidadão e a cidadã, usuários do sisterna de
transportes, tern pouco mais que o dinheiro da passagem Para fazerem frente
as despesas imediatas de alimentacão.

Vi, no Espirito Santo, na rodoviárja de São Mateus, algo parecido corn o
que propöe o projeto de autoria do Deputado Raul Lima Neto. 0 usuário,
apresentarido a passagem de Onibus, tern o serviço gratuito, o que é mais do
que justo.

Imaginem que, viajando a familia inteira, marido, mulher, trés ou quatro
filhos, se todos forern usar o banheiro em duas ou trés paradas, a despesa
corresponde ao preço de urna passagem. E urn absurdo uma coisa dessa!

Não ha düvicja de que ha urn grande "lobby" por trás disso, e, por que não
dizer, corno o Deputado Raul Lima Neto, ha por trás disso urna mafia, que
controla os terminais rodoviários. E, rnais triste ainda, muitos terrninais
rodoviários são de propriedade de grandes empresas do sistema de
transporte, tais como a Itapemirirn, a Aguia Branca e a Gontijo. Elas ganham
duas vezes. Ganham na passagem, cuja venda tern permissão de fazer, pois
não houve Iicitação Para a prestação de serviço, e, muitas vezes, não
enfrentam nem concorrêncja. Tern o monopólio do serviço.

Ganham, ainda, explorando os pobres cidadãos corn a cobrança de taxas
Para uso de banheiro, Os quais nao tern outra saIda senão pagá-las. Afinal,
ninguém pode satisfazer suas necessidades fisiológicas na rua. Estaria
sujeito a ser preso.

E o absurdo é que tambérn o preço de urn refrigerante, de urna coxinha, de
urn pao corn salame, vendidos num terminal, é o dobro do de fora, o que
acaba onerando ainda mais o sistema.

Volto a citar o exemplo de São Mateus, no Espirito Santo, onde ha urn fluxo
grande Para o Nordeste brasileiro, corn a atuação da Itapemirirn, da Aguia
Branca e de outras empresas de transporte, e onde ninguern paga por esse
serviço.

Ha, hoje, portanto, verdadeiras rnáfias e verdadeiros monopólios do sisterna
de transporte, que tern em suas contas, desde a perrnissão, por benefIcio
Politico, para uso daquela linha, desrespeitando a Constituiçao que já
determjnou processo de concorréncja e de licitação Para isso, ate o uso de
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urn sanitário que seria de uso geral.

Nesse sentido, apesar da importãncia das duas rnatérias em pauta, temos
"quorum" Para aprovar a matéria do Deputado Raul Lima Neto. Por isso e que
solicito dos Deputados que apáiem nossa reivindicacão de inverter a pauta,
garantindo, assirn, que terrninernos a votacão, em 2° turno, da proposicão de
lei do Deputado Raul Lima Neto.

Essa é a forma de lutarrnos por justica neste Estado, é a forma de lutarmos
contra o monopólio das ernpresas de transporte e contra as desigualdades
que cam peiam por nossa terra.

A aprovação desta matéria é mais que necessária. Muitos Deputados estão
inscritos, porque estão querendo discutir a inversão da pauta. Ha rnuitos
Deputados inscritos que percebem a importância e a necessidade dessa
matéria.

Vern, em terceiro lugar da pauta, Sr. Presidente, o nosso monstro, a
Proposta de Ernenda a Constituição n° 48/97, da qual já falamos na parte da
tarde. Tenho certeza de que, numa votacão aberta e püblica, ninguém ou
poucos votarão a favor dessa proposta. Tenha a certeza de que, caso ela
seja aprovada, estará sendo manchada a história deste Legislativo. Como
poderemos encarar os nossos eleitores, no interior do Estado, e ate os
nossos familiares, ao aprovarmos uma proposta tao casuIstica como essa?
Sei que muitos Deputados firmaram comprornisso, deram seus nomes, em
funcão desse espirito de corpo. Hoje, a consciéncia está pesando, e, se essa
proposta for a votacão - e ianço urn desaflo em qualquer hora -, se os
defensores dela concordarem que vá a votaçao, tenho a certeza de que não
será aprovada. Essa será a vergonha deste Legislativo.

Questão de Ordem
0 Deputado Dun/al Angelo - Sr. Presidente, não podemos discutir uma

matéria de tamanha importância sem "quorum", e é evidente que não ternos
aqui o nUmero de Deputados suficiente Para discussão. A Presidëncia pode
ver que estou falando Para urn Plenário quase vazio. Solicito, então, Sr.
Presidente, o encerramento da reunião pela inexisténcia de nimero
regimental.

Encerrarnento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" Para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados Para a ordinãria de amanhã, dia 12, as 14 horas,
corn a ordern do dia regimental. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 12a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,
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As quinze horas do dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Gil Pereira, Paulo
Piau, Jorge Eduardo de Oliveira e TarcIsio Henriques, membros da Comissão
supracitada. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Tarcisio Henriques que
proceda a leitura da ata da reuniâo anterior. 0 Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira requer a dispensa da leitura da ata, o que é aprovado pela Comissão.
o Presidente informa que a reuniâo se destina a ouvir o Sr. Nelson de Souza
Cunha, Diretor do Sindicato de Empresas de Promoçao, Organizaçao e
Montagem de Feiras, Congressos e Eventos de Minas Gerais - SINDIPROM -

que discorrerá sobre o potencial do turismo de negôcios em Belo Horizonte
e as restricöes impostas pelos Orgãos pOblicos. 0 Presidente passa a palavra
ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu origern a reunião. A
seguir, o Sr. Nelson de Souza Cunha faz uso da palavra. Passa-se a fase dos
debates corn a participação do referido convidado e dos parlarnentares
presentes, conforrne consta nas notas taquigráficas. 0 Presidente faz suas
consideraçöes finais e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a
presença dos parlamentares e do convidado presentes, convoca os membros
da Cornissâo para a próxirna reunião ordinária, deterrnina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Gil Pereira, Presidente - Jorge Eduardo - José Braga.

ATA DA ioo a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMJNISTRAçA0
PUBLICA

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de agosto de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes Os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos Helênio e Sebastiâo
Helvécio, membros da Comissào supracitada. Havendo niimero regimental, o
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacao de requerimento do Deputado Arnaldo Penna, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a reuniâo se destina
a apreciar a matéria da pauta e dá ciência aos membros da Comissão do
seguinte ofIcio: do Sr. Rübio de Andrade, Diretor da Superintendéncia de
Desenvolvirnento do Node de Minas, encaminhando cópia de informaçoes e
orientaçães básicas sobre programas do Governo Estadual que estäo sendo
implementados sob a coordenação da SUDENOR. Apôs, informa 0
recebirnento das seguintes proposiçoes, bern como os relatores a que foram
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distribuldas no 2° turno: Projeto de Lei no 1.479/97 (Deputado Arnaldo Penna)
e Projeto de Lei Complernentar no 30/97 (Deputado Ajalmar Silva). Passa-se a
1a Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussäo e a votação de
pareceres sobre proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléia. A seguir, colocados em discussão e votação, são aprovados Os

pareceres que concluem pela rejeicâo, no 1 1 turno, dos Projetos de Lei n°s
1.259/97 (relator: Deputado Arnaldo Penna) e 556/95 (relator: Deputado
Marcos Helênio). Corn a palavra, o Deputado Arnaldo Penna, relator no 1°
turno dos Projeto de Lei n

os 1.202/97 e 1.696/98, solicita o prazo regimental
para ernitir seus pareceres. Colocados em discussäo e votacão, são
aprovados os pareceres que concluem pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar no 33/98 em 2 0 turno (relator: Deputado Arnaldo Penna) e do
Projeto de Lei 

no 
1.596/98 em 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1 (relator:

Deputado Marcos Helênio). A seguir, o Presidente informa que continua em
discussão o parecer sobre o Projeto de Lei no 1.494/97, emitido na reunião
anterior pelo Deputado Marcos Helênio. Por rneio do parecer, o relator conclui
pela aprovacão da matéria no 1 0 turno, na forma do Substitutivo no 1, que
apresenta. Fazem uso da palavra, para discutir o parecer, os Deputados
Arnaldo Penna e Marcos Helênio. Colocado em votacão, é o parecer
rejeitado, corn voto pela aprovacâo do Deputado Marcos Helénlo. 0
Presidente designa novo relator o Deputado Arnaldo Penna, a quem indaga
se está em condicães de emitir seu parecer. 0 relator ernite parecer
concluindo pela rejeicão da proposição. Colocado em discussão e votacão, é
o parecer aprovado, corn voto contrário do Deputado Marcos Helênio. Passa-
se a 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussâo e a votação de
proposicöes que dispensam a apreciaçáo do Plenário da Assembléia. ApOs
discussão e votacão, e aprovado em turno Onico o Projeto de Lei no 1.674/98,
do Deputado Arnaldo Penna. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissâo
para a próxima reunião ordinária, determina a !avratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Paulo Piau - Sebastião Helvécio

- Antonio Andrade.
ATA DA 1 ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAçAO,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de outubro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados José Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Marco
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Regis, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimerito do Deputado Marco Regis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua[ é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia esciarece que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0 Deputado José
Henrique procede a leitura dos seguintes oficios: da comunidade escolar da
Escota Estadual Brasil, de Varginha, que solicita o empenho da Comissão
para sobrestar o processo de fechamento da referida unidade escotar; do Sr.
Faiçal David Freire Chequer, Presidente da Fundaçao Universidade de
ItaUna, comunicando o desvincutamento da entidade do poder pUbflco; e dos
membros da Cârnara Municipal de Taiobeiras, que solicitam a elaboraçao de
projeto de lei que vise a dar a denorninaçao de Escola Estadual Profa.
Elizabeth Pereira de Souza a Escola Estadual Born Jardim. Em face dos
oficios, o Presidente decide, prirneiro, apresentar, em nome da Comissão,
requerimento solicitando se oficie a Secretaria da Educaçao corn vistas a que
proceda a estudos que busquem uma opção ao fecharnento da Escola
Estaduat Brasil, corn base nas sugestoes apresentadas pela comunidade de
Varginha; e, segundo, soticitar a Consuttoria que proceda aos estudos
necessários ao atendimento do pedido da Câmara Municipal de Talobeiras. A
seguir, o Presidente designa o Deputado Gilmar Machado relator do Projeto
de Lei no 1.814/98. Esgotada a matéria destinada a l a Parte da reunião, oPresidente passa 1a Fase da Ordem do Dia, que cornpreende a discussão e
a votação de pareceres sobre proposiçoes sujeitas a apreciaçao do Plenário.
o Deputado Gilmar Machado, relator do Projeto de Let n o 1.617/98, do
Deputado Jorge Hannas, emite parecer pela rejeição do projeto. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. 0 Presidente passa 2a Fase da
Ordeni do Dia, compreendendo a discussão e a votação de matéria de
detiberaçao conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os Projetos de Lei no

s 1.775/98 (relator: Deputado Gilmar
Machado), 1.785/98 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira) e 1.796/98
(relator: Deputado José Henrique). Prosseguindo, o Presidente submete a
votação, nos termos do parágrafo Unico do art. 103 do Regimento Interno, os
Requerimentos n o

s 2.665, 2.668, 2.670, 2.675 e 2.685/98, sendo eles
aprovados. A seguir, submetidos a discussão e votação, são aprovados Os
Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n o

s 1.713, 1.725, 1.730,
1.759, 1.770, 1.778 e 1.787/98. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros
da Comissão para a práxima reunião ordinária, determina a tavratura da ata e
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encerra os trabaihos.
Sala das Comissães, 11 de novembro de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado.

ATA DA 20 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE P0LTICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia vinte e otto de outubro de mil novecentos e noventa e
otto, comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Paulo Piau, Ailton
Vilela e Maria José Haueisen, membros da Comissão supracitada. Havendo
nUmero regimental e estando presente também o Deputado José Maria
Barros, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Aliton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua] e dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar a pauta e procede a leitura da seguinte correspondéncia: ofIclo do
Secretârio Adjunto de Estado da Agricuttura, Pecuária e Abastecimento,
encaminhando parecer técnico da EMATER sobre o Projeto de Let no
1.186/98; ofIcios da Diretora Politica para Reforma Agrária da FETAEMG (2),
solicitando a inctusão de projetos de assentamentos no Programa PAPP It,
para imptantacão de rede de energia etétrica, e manifestando a preocupacão
da Diretoria do referido órgão corn a atual pot Itica para reforma agrária no
tocante ao orçamento da União; OfIcio PRESI/1 .022/98, do Presidente da
RURALMINAS, encaminhando a retacão de processos urbanos a serem
titulados administrativamente pela entidade; OfIcio no 1.454/98, do Presidente
do INCRA-MG, encaminhando proposta de normas que redefinirão o
Cadastro e Selecão de Beneficiários da Reforma Agrária; e de ofIcios
encaminhando exemplares de jornais da EMATER-MG e da Editora
Agropecuária, da cidade de GuaIba-RS, e da Revista do FOrum Nacional da
Agricultura. A seguir, a Presidência informa que a Deputada Maria José
Haueisen foi designada para retatar, no 1 0 turno, o Projeto de Let no 1.808/98,
do Deputado Pericles Ferreira. Encerrada a 1a Parte dos trabaihos, a
Presidéncia passa 2a Fase da Ordern do Dia, corn a discussão e a votação
de pareceres sobre proposicöes sujeitas a preciacão do Pienário da
Assernbléia. 0 Deputado Paulo Piau, relator, no 1 0 turno, do Projeto de Let no
1.810/98, do Governador do Estado, emite parecer, conctuindo pela
aprovacão do projeto corn a Emenda n o i. Subrnetido a discussão e votacão,
é aprovado o parecer. Em seguida, o Presidente procede a leitura do
Requerirnento no 2.676/98, do Deputado Geraldo Rezende, em que solicita
seja pedida ao Governador do Estado, ao Secretário da Agricultura, Pecuaria
e Abastecirnento e ao Diretor-Gerat do IMA autorização para que os
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produtores de algodâo do Triãngulo Mineiro possam comprar sementes
desenvolvidas pela EMBRAPA, nos Estados do Mato Grosso e do Paraná.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Continuando, a Deputada
Maria José Haueisen apresenta requerimento, em que solicita sejam
convidados o Superintendente Regional do INCRA-MG e a Diretora Politica
para Reforma Agrária da FETAEMG, para debater os efeitos dos cortes
orcamentários da Uniâo no processo de reforma agrária no Estado. Colocado
em votação, é aprovado o requerimento. A seguir, o Presidente informa que
foi encaminhado a Comissào avulso do Projeto de Lei n° 1.941/98, do
Governador do Estado, que contém a proposta orçamentária para o exercIcio
de 1999, englobando o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das
empresas controladas pelo Estado, e que o prazo para apresentaçâo de
emendas a esse projeto, na Comissão de Fiscalizaçäo Financeira e
Orçamentária, é de 27/10 a 16/11/98, de 8 as 18 horas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a prOxima reuniäo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 4 de novembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen - Antonio Andrade.
ATA DA 7a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE

INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE
MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PUBLICA E PRIVADA,

BEM COMO A COMERCIALIZAçA0 DOS MESMOS NO ESTADO
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de outubro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Wilson Pires, Antonio Roberto, Adelmo Carneiro Leâo, Irani
Barbosa, Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por
indicaçâo da Liderança do Bloco Social Trabalhista) e Raul Lima Neto
(substituindo o Deputado Sebastião Helvécio, por indicaçâo da Liderança do
Bloco Social Progressista), membros da supracitada Comissão. Havendo
nOmero regimental, o Presidente, Deputado Wilson Pires, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Arnaldo
Penna, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia
solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leäo que faça a leitura do oflcio dos
Srs. Evandro Veiga Negrão de Lima e Gulf herme Veiga Garcia encaminhando
documentos e solicitando a dispensa de seu depoimento na reunião da
Comissâo a ser realizada as 14 horas deste dia. A Presidência coloca em
discussäo o pedido dos depoentes, e fica acordado entre os membros da
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Comissão que os Srs. Evandro e Guilherme serào dispensados, a
documentacão entregue será encaminhada a Consultoria da Casa para
análise e, caso haja necessidade, eles serão reconvocados. A Presidência
esclarece que a finalidade da reuniäo é ouvir os seguintes convidados: Srs.
Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da Associacao dos Hospitais de Minas
Gerais, representado pelo Vice-Presidente da Associacäo, Sr. José Luiz
Verçoza; Cel so Melo de Azevedo, Provedor da Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte, que vem acompanhado do Sr. Eduardo Carlos Jardim Mozelli,
Superintendente Comercial dessa instituico; Clementino Pereira de
Mendonca ProcOpio, Diretor Clinico e Técnico do Hospital Felicio Rocho;
Délcio Scandiuzzi, Diretor do Hospital Hélio Angotti, de Uberaba; e Antonio
Coelho Neto, Diretor do Hospital Miguel Couto, estando ausentes estes dots
Ultimos. A Presidência passa a palavra aos Srs. José Luiz Verçoza, Celso
Melo de Azevedo e Clementino Pereira de Mendonca ProcOpio, que fazem
suas exposicOes iniciais. ApOs as exposiçOes, a Presidéncia passa a fase dos
debates, na qual os convidados respondem aos questionamentos formulados
pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Irani Barbosa, Raul Lima Neto e
Wilson Fires. 0 Presidente indaga dos parlamentares se ha alguma
proposicão a ser apresentada. 0 Deputado Irani Barbosa, corn a palavra,
apresenta requerimentos em que solicita seja convidado o Secretário da
Fazenda para participar de reunião da Comissào e seja providenciada, pela
Assembléia Legislativa, uma consultoria especializada para proceder a
análise das licitacOes para compra de medicamentos realizadas nos Oltimos
dois anos pela FHEMIG e seus hospitais e pelo Hospital das Clinicas da
UFMG, ariálise essa que devera ser efetuada no local onde se encontram os
documentos. Colocados em votacâo, cada urn por sua vez, sao os
requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece aos Srs. José Luiz Verçoza, Celso Melo de Azevedo e Clementino
Pereira de Mendonca ProcOpio pelos subsidios trazidos a Comissáo,
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a prOxima reuniao extraordinária, a ser realizada no dia 28 de outubro,
as 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 28 de outubro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - AntOnio Roberto - Carlos Pimenta - Adelmo

Carneiro Leâo - Irani Barbosa - Raul Lima Neto.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR

DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE
MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PILJBLICA E PRIVADA,

BEM COMO A COMERCIALIZAcAO DOS MESMOS NO ESTADO
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As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e oito de outubro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Wilson Pires, Antânio Roberto, Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro
Leào, Irani Barbosa e Raul Lima Neto (substituindo este ao Deputado
Sebastiâo Helvécio, por indicaçao da Liderança do Bloco Social Progressista),
membros da supracitada Comissäo. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Wilson Fires, declare aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leo, dispensa a
leitura da ate da reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão. 0 Presidente solicita ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão que proceda a leitura da seguinte correspondência recebida:
da Sra. Tereza Cristina Machado de Castro, em que solicita seja dispensada
de prestar depoimento, uma vez que, conforme alega, näo possui informaçào
ou conhecimento que possa auxiliar os Deputados na conduçâo dos trabalhos
da CPI. 0 pedido é colocado em discussão, e os membros da Cornissão não
concordam corn a dispense da testemunha. Solicitam seja-Ihe encaminhado
ofIcio corn nova data para que preste esclarecimentos; do procurador da Sra.
Maria Hely Rosa de Castro, em que informa sue impossibilidade de
comparecer a reuniao, por recomendação médica. ApOs discussâo, Os
membros da Comissão solicitam seja reiterada a intimação, marcando nova
data para a depoente prestar esclarecimentos. A seguir, a Presidência
inforrna que a reunião se destina a ouvir os proprietários das seguintes
empresas: Master Distribuidora Ltda.; Distribuidora Opçao Comércio de
Medicamentos Ltda., de Paracatu; Acess Distribuidora Farmacêutica Ltda.;
Distribuidora Centro Cirürgico Ltda. e Farmácia Dinãmica Ltda. (As
representantes desta Ultima empresa não compareceram, conforme consta na
correspondéncia supracitada.) A Presidência esciarece que, conforme
decisão tornada pela Comissão na reunião realizada as 10 horas, corn base
na documentaçao apresentada pare análise, os proprietários da empresa
Master Distribuidora foram dispensados da reunião e, caso seja necessário,
serão reconvocados para uma nova data. Ato continuo, o Presidente tece
esclarecimentos sobre alguns pontos referentes ao funcionamento das CPIs e
passa a ouvir o depoimento do Sr. Waillant Pinheiro Rubinger, urn dos
proprietários da Distribuidora Opção Comércio de Medicamentos Ltda., que é
inquirido pelos membros da Comissão. Os outros intimados, Srs. José Luiz
Rubinger, Joana D'Arc Pinheiro Rubinger e Angela Faria Costa, proprietários
da Distribuidora Opção Cornércio de Medicamentos Ltda., de Paracatu, nâo
compareceram. A Presidéncia agradece a colaboração do Sr. Waillant
Pinheiro e suspende a reunião para que entrem na sale os prOximos
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depoentes. Reabertos os trabalhos, novamente prestam-se esciarecimentos
sobre o funcionamento das CPIs, e é concedida a palavra ao Srs. Geuceir
Felismino e Eliete Fernandes Matos, proprietários da Acess Distribuidora
Farmacêutica Ltda., pare que façam seus depoimentos. Em seguida, os
depoentes são inquiridos pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Irani
Barbosa, Raul Lima Neto e Carlos Pimenta. 0 Presidente agradece a
participação dos proprietarios da Acess Distribuidore Farmacêutica Ltda. e
suspende a reunião para que entrem na sala os próximos depoentes. Na
oportunidade, o Deputado Wilson Pires se retire, e o Deputado Antonio
Roberto, Vice-Presidente, assume a direção da reunião. Reabertos os
trabaihos, novamente prestam-se esclarecimentos sobre o funcionamento des
CPIs, e e concedida a palavra aos Srs. Geraldo Cláudio de Souza, Luciano de
Assis e Fércio Sales de Souza, proprietários da Distribuidora Centro CirUrgico
Ltda., para que façam seus depoimentos. Logo apOs, os depoentes são
inquiridos pelos Deputados Adelmo Carneiro LeaD, Irani Barbosa e AntOnio
Roberto. 0 Presidente agradece a colaboração dos depoentes e suspende a
reunião para a retirada dos convidados. Registra-se que todo o conteOdo da
reunião consta, na integra, nas notes taquigráficas. Reabertos os trebalhos, o
Deputedo Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimentos em que solicita
sejam convidados os proprietários do LaboratOrio Hipofarma pare prestar
informaçaes a Comissão e sejam intimados os Srs. Luiz Carlos Campos
Rezende e Rodrigo Augusto da Silva Ferreira, ex-proprietários da Acess
Distribuidora Farmacéutica Ltda., e Arlindo Correia de Moraes e Rafael
Ornelas Machado, testemunhas da alteracão contratual da firma para inclusOo
ou exclusão de sócio, pare prestar esclarecimentos. Submetidos a votação,
cada um por sue vez, são aprovados os requerimentos. Em seguida, o
Deputado Irani Barbosa apresente requerimentos em que solicita seje
encarninhado oficio ao Superintendente de VigilOncia Sanitária de Mines
Gerais, pedindo que envie a Comissão releção detaihada des distribuidores
de medicamentos em atividade no Estado; e sejam encaminhados ofIcios a
Receita Federal, a Secreteria da Fezenda e a Junta Comercial de Mines
Gerais, pedindo o envio a ComissOo de relação detalhada des distribuidores
de medicamentos registradas no Estado nos Oltimos dez enos. Submetidos a
votação, cada urn por sue vez, são aprovados os requerimentos. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presence dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a
ser realizada no dia 29/10/98, as io horas, determina a levratura da ate e
encerra os trabalhos.

Sala des ComissOes, 29 de outubro de 1998.
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Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Carlos Pimenta - Bené

Guedes.
ATA DA 97a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta minutos do dia trés de novembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militào e AmbrOsia Pinto, membros da
supracitada ComissOo. Encontra-se presente, também, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçào de
requerimento do Deputado José Militâo, dispensa a leitura da ata da reuniäo
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a discutir e,
se possivel, apreciar o Projeto de Lei Complementar no 34/98, do Deputado
Sebastiâo Navarro Vieira, que institui o COdigo de Defesa do Contribuinte do
Estado de Minas Gerais. Em seguida, cornunica aos Deputados e aos demais
participantes que seräo ouvidos na reunião Os Srs. Elcio Reis, Subprocurador
da Defesa Contenciosa da Fazenda Estadual; José Aparecido de Pádua,
Presidente do Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado
de Minas Gerais - SINDIFISCO -; e Geraldo Luiz Brinati, Diretor-Presidente da
Associaçâo dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG.
Apos, o Presidente tece consideraçoes sobre a objetivo da reunião e concede
a palavra aos convidados para que facam suas exposiçães. Abrem-se as
debates entre as Deputados e as convidados, conforme consta nas notas
taquigráficas. ApOs as consideraçoes finals, o Presidente suspende a reunião
e agradece aos convidados pela participaçào e pelos valiosos subsidios
trazidos a Comissão. Reaber-tos as trabalhos, o Presidente designa o
Deputado ArnbrOsio Pinto para relatar, no 10 turno, a Projeto de Lei no
1.810/98. Passa-se a discussão e a votaçâo de pareceres sobre proposiçOes
sujeitas a apreciaçâo do Plenário. Com a palavra, a Deputado Arnbrósio Pinto
emite parecer mediante a qual conclui pela aprovaçäo do Projeto de Lei
Complementar no 34/98 no 10 turno, corn as Emendas n°s 1 e 2. Submetido a
discussão e votação, é a parecer rejeitado. 0 Presidente designa novo relator
da matéria a Deputado José Militão, que terá a prazo regimental para ernitir
seu parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Cornissöes, 17 de novembro de 1998.
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José MilitOo, Presidente - Arnbrósio Pinto - João Leite.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO IIJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.895/98

Cornissão de Poiltica Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

0 projeto de lei em exame, do Deputado Leonidio Bouças, visa a declarar
de utilidade pblica a Fundacâo de Desenvolvimento Agropecuário - FUNDAP
-, corn sede no Municipio de UberlOndia.

Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar Comissào de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

For sua vez, deve esta ComissOo deliberar conclusivamente sobre a
proposição, em obediência ao que dispOe a art. 103, I, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacão
A meta da FUNDAP é fazer de Uberlãndia urn dos mais impartantes centros

de desenvolvimento agropecuário.
Para isso, proparciona a Universidade Federal de Uberlândia e as

fundacoes a ela ligadas todo a apoio ao seu alcance, para a execução de
pesquisas tecnolOgicas e cientificas, em busca de maior produtividade rural.

Também divulga as conhecimentos de seu campo de acào e orienta as
proprietários rurais sobre técnicas capazes de superar as principals
prablemas do setor.

Tais atividades demonstram a importOncia da Fundação, tornanda-a
merecedora do tItulo declaratOrio de utilidade pOblica.

Conclusãa
Diante do exposto, opinamas pela aprovacão do Prajeto de Lei 

no 
1.895/98

na forma praposta.
Sala das ComissOes, 17 de novembro de 1998.
Ailton Vilela, relator.

L



LJ
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 1998 480

ATAS

AlA DA 24a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de outubro de mu
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Joâo Leite, Tarcisio Henriques e Durval Angelo, membros da
supracitada Comissâo. Havendo nOrnero regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Tarcisio Henriques, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a ouvir os Srs.
Márcio Lopes Porto, Comandanfe-Geral da PMMG; Wilier Larry Furtado,
Superintendente do Aeroporto da Pampulha; Jo sé Roberto Goncalves
Rezende, Ouvidor de Policia de Minas Gerais, e José Luis Quadros
Magalhaes, Presidente do Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos
1-lumanos, que discutiro as circunstãncias em que ocorreu a morte do Sr.
Marcelo Ribeiro, nas dependéncias do Aeroporto da Pampuiha. Em seguida,
o Presidente acusa o recebimento da seguinte correspondência: do Sr.
Cássio de Souza Salomé, Juiz de Direito, solicitando que a Cornissâo indique
urna pessoa para compor o Conseiho da Comunidade, órgâo criado por lei,
que atualmente se encontra desativado; do Sr. Geraldo Ferreira Monçäo,
Diretor do CONEDH-MG, em que declara insatisfaçáo corn fatos ocorridos na
plenária final do Seminário Legislativo de Direitos Humanos e Cidadania; do
Deputado Rémolo Aloise, encaminharido carta de lideranças do MunicIpio de
Jacul, referente a situaço de presos na cadeia püblica daquela cidade; do
Sr. Jeanne Borden e outros e do Sr. Gianfranco Martini, publicadas na ediçäo
de 22/10/98; do Secretário da Segurança Püblica, publicada na edicão de
15/10/98; carta que encaminha edição do "Informe do Regional Minas"; da
Delegaçao Especial Palestina no Brash, publicada na edição de 8/10/98; do
Sr. Manoel Antonio Santos Reis, detento na cadeia pUblica de TeOfilo OtOni,
solicitando sua transferência para a penitenciária daquele municiplo; da
Prefeitura Municipal de Monserihor Paulo, solicitando 40 exemplares da
Declaraçao Universal dos Direitos do Homem, para serem distribuldos aos
professores da rede püblica do municiplo; do Sr. Reinaldo Ramos de Matos,
detento na Penitenciária Francisco Floriano de Paulo, em Governador
Valadares, solicitando que a Comissão interceda por ele junto ao Conselho
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PenitenciáriO do Estado de Minas Gerais, a fim de que lhe seja concedida sua
liberdade condicional; do Sr. Marcelo de Paula Nepomuceno, detento na
cadeia pUblica de lbiá, solicitando ajuda da Comissão com relacão a situação
crItica em que se encontra o referido presidio; do Sr. Avelino de Almeida,
advogado do Sr. João Batista Oliveira Silva, detento na Penitenciária Nelson
Hungria, solicitando a remoção do seu cliente para a Penitenciária Francisco
Floriano de Paula, em Governador Valadares; de funcionária da MGS Minas
Gerais Administração e Serviços S.A., solicitando que a Comissão faça uma
visita a referida empresa para verificar os maus-tratos que Os funcionários
tern sofrido por parte da diretoria; do Sr. José Antonio de Moraes, Corregedor-
Geral de PolIcia, encaminhando cópia de ofIcios originários, respectivamente,
da 391 Delegacia Regional de Seguranca Püb!ica, de Pirapora, e do JuIzo de
Direito da 2a Vara daquela comarca, em resposta a requerimento da
Comissão sobre denCincia encaminhada pelo Sr. Hélio Augusto Tameirão, em
que relata estar sendo vitima de perseguicão por parte da PolIcia Civil; do Sr.
Cláudio Assis da Silva, solicitando protecão da Comissão por estar sendo
ameacado de morte e perseguido por traficantes; do lnstituto Efigénia Vidigal,
encaminhando documento originârio do Projeto Encontro de GeraçOes, corn o
intuito de prestigiar os idosos; da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio
Abaixo, encaminhando moçao de protesto pelo fato de o Sr. Geraldo
Francisco de Souza ter sido espancado pela PMMG; da Secretária Executiva
do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, convidando a Comissão para
reunião comemorativa dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Passa-se b 3a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a
votação de proposiçOes da Comissão. Corn a palavra, o Deputado Durval
Angelo apresenta requerimentos em que solicita sejarn formulados apelos ao
Governo do Estado e a Comissão Operacional de Reforma Agrária - CORA -,
corn vistas a aceleração de suas acOes; seja enviado oficio ac, Ministério da
Reforma Agraria alertando para os fatos ocorridos recentemente no Pontal do
Triângulo, onde fazendeiros e membros da Policia Militar praticaram atos de
violência contra agentes de pastoral e trabalhadores rurais; seja forrnulada
moção de solidariedade ao Frei Rodrigo de Castro Amedée Peret e aos
agentes pastorais que foram vitimas de atos de violência praticados por
policiais militares e fazendeiros em Pontal do Triãngulo; seja formulado apelo
a PolIcia Federal para que aja corn rigor e agilidade na apuracão dos fatos
ocorridos no Pontal do Triängulo. Submetidos a votação, cada urn por sua
vez, são aprovados os requerimentos. Em seguida, o Presidente registra a
presença dos seguintes convidados: Ten.-CeI. RCibio Paulino Coelho,
representando o Cel. Márcio Lopes Porto, Willer Larry Furtado, José Roberto



482
Goncalves Rezende e Carmem Vera Soares Neto, Diretora do CONEDH-MG
em exercicio. Registra, ainda, a presença dos Srs. Cicero Milton Martins
Oliveira Filho e Antonio Gama JOnior, Delegados Assessores da Ouvidoria da
Poilcia; Cel. PM Jorge Aleixo de Oliveira, Assessor Militar da Ouvidoria da
Policia, e Wagner Antonio Soares, Chefe de Comunicaçao Social do
Aeroporto da Pampulha. 0 Presidente passa a palavra aos convidados, os
quais fazem suas exposiçoes. Nesse mornento comparece o Deputado
Marcos Helênio. Passa-se a fase dos debates, e fazem uso da palavra os
Deputados João Leite e Marcos Helênio, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidêncja agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissäo para a
reunião extraordinária a ser realizada as 14h3Omin do dia 28/10/98, corn a
finalidade de tratar de assuntos de interesse da Cornissâo, determina a
Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 28 de outubro de 1998.
Joáo Leite, Presidente - Marcos Helênio - Ailton Vilela.

ATA DA 27 a REUNIAO EXTRAORDINARLA DA COMISSAO DE
CONSTITUIcAO E JUSTlA

As dez horas do dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Hely
Tarquinio, Antonio Julio, Sebastiäo Costa, Antonio Genaro e Marcos Helënio,
membros da supracitada Comissâo. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado 1-lely Tarquinio, deciara aberta a reunião e, em virtude
da aprovaçâo de requerirnento do Deputado Antãnio Julio, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos
membros presentes. A seguir, informa que a reuniào se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Nos termos regimentals, a Presidéncia acusa o
recebimento na Comissão das proposiçaes a seguir relacionadas, para as
quais designou seus respectivos relatores: Projetos de Lei n o

s 1.873/98
(Deputado Hely TarquInio); 1.874, 1.883, 1.889, 1.893, 1.896, 1.900, 1.901,
1.907, 1.910 a 1.913, 1.917, 1.927, 1.931 a 1.933, 1.938, 1.945 e 1.946/98
(Deputado Sebastiäo Costa); 1.875; 1.877; 1.880, 1.884, 1.886, 1.890, 1.891,
1.895, 1.897, 1.899, 1.902, 1.904, 1.908, 1.919, 1.921, 1.924, 1.929, 1.934 e
1.937/98 (Deputado Antonio Julio); 1.876,.1.914, 1.928 e 1.935/98 (Deputado
Ermano Batista); 1.878, 1.879, 1.882, 1.887, 1.892, 1.894, 1.898, 1.903,
1.909, 1.918, 1.923, 1.925, 1.930, 1.936, 1.940 e 1.947/98 (Deputado Marcos
Helênio); 1.885 e 1.888/98 (Deputado Joâo Batista de Oliveira); 1.915, 1.916,
1.922, 1.926 e 1.939/98 e o Projeto de Lei Complernentar no 37/98 (Deputado
Antonio Genaro). Passa-se a fase de discussäo e votaçâo de pareceres sobre
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proposicOes sujeitas a apreciacäo do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que concluern
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei n

os 950/96, na forma do Substitutivo n°1; 1.652 e 1.781, este na forma do
Substitutivo no i, e 1.890/98 corn a Ernenda n°1 (relator: Deputado AntOnio
Julio); 1.241/97, 1.820 e 1.836, este corn as Emendas n°s 1 a 3; 1.871 e
1.874/98 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.780; 1.834 e 1.841/98, este
na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado AntOnio Genaro); e 1.873/98
(relator: Deputado Hely Tarqulnio); e os pareceres que concluem pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de
Lei n

os 1.809/98 (relator: Deputado AntOnio Genaro); 1.838, 1.840 e 1.896/98
(relator: Deputado Sebastião Costa); e 1.876/98 (relator: redistribuido ao
Deputado Marcos Helênio). 0 Projeto de Lei n o 1.460/97 fol retirado de pauta,
em virtude de requerimento aprovado pela Comissão. Os Projetos de Lei nos
1.754, 1.756, 1.828, 1.847, 1.849 e 1.897/98 não foram apreciados em virtude
de terem sido deferidos pelo Presidente os pedidos de prazo feitos pelos
relatores. 0 Projeto de Lei no 1.811/98, que recebeu parecer concluindo por
sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, teve sua discussão e
votação adiadas em virtude de ter sido deferido pelo Presiderite pedido de
prazo feito pelo relator. 0 Projeto de Lei no 1.811/98, que recebeu parecer
concluindo por sua constitucionalidade, por legalidade e juridicidade, teve sua
discussâo e votação adiadas em virtude de pedido de vista deferido pela
Presidéncia. Passa-se a fase de discussão e votacão de pareceres sobre
proposiçOes que dispensarn a apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que
concluern pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n

os 1.516 e 1.528/97, 1.618 e 1.638, este corn a Emenda no i,
1.705, 1.718, 1.723, 1.747, 1.805, 1.806, 1.822, 1.823, 1.824 e 1.881/98
(relator: Deputado AntOnio Genaro); 1.636, corn a Emenda n o 1, 1.802, 1.803,
1.812, 1.815, 1.816, 1.826, 1.827, 1.835, 1.843, 1.853 e 1.854, estes dois
ültirnos corn a Ernenda n o 1; 1.855, 1.856, 1.861, 1.864, 1.867, 1.868, 1.870,
1.872, este corn a Emenda n o i, 1.877, 1.880, 1.884, 1.886, este corn a
Emenda no 1, 1.891, 1.895 e 1.899/98 (relator: Deputado AntOnio Julio);
1.686, 1.817, 1.818, 1.819, 1.821, 1.829, 1.830, 1.831, estecom a Emenda no
1, 1.848, 1.851, 1.852, 1.863, 1.879, 1.882, 1.887, este corn a Ernenda n o i,
1.892, 1.894 e 1.898/98 (relator: Deputado Marcos Helenio); 1.732, 1.844, e
1.845, este corn a Emenda no 1; 1.846, 1.857, 1.858, 1.883, 1.889 e 1.893/98
(Deputado Sebastião Costa). Nos termos do art. 185 do Regirnento Interno, a
Presidência determina a envio dos Projetos de Lei n

o
s 1.809-1 1.838; 1.840 e
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1.896/98 ao Plenário, para inclusão de seus pareceres em ordem do dia.
Cumprida a finalidade da reuniào, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 11 de novembrode 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Sebastiäo Helvécio - Antonio Julio - Marcos

Helénlo - Ermano Batista.
ATA DA 87a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcAO

FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dez horas do dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Kemil Kumaira,
Sebastião Navarro Vieira, José Braga e Durval Angelo, membros da
Comisso supracitada. Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado
Kemil Kumaira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaço de
requerimento do Deputado Durval Angelo, dispensa a leitura da ata da
reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Cornissão presentes. A seguir, informa que a reuniäo se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Na fase de distribuiço de matérias, o Presidente
designa o Deputado Durval Angelo para relatar o Projeto de Lei n o 1.203/97,
no 21 turno; o Deputado José Braga para relatar os Projetos de Lei nos
1.535/97 e 1.801/98, no 10 turno; o Deputado Sebastio Navarro Vieira para
relatar o Projeto de Lei no 1.596/98. Na auséncia do Deputado Sebastião
Helvécio, o Presidente redistribui ao Deputado José Braga o Projeto de Lei no
1.179/97; na ausência dos Deputados Mauri Torres e AntOnio Roberto,
redistribui ao Deputado Sebastiâo Navarro Vieira os Projetos de Lei nos
1.384/97 e 1.665/98. Logo após, o Presidente acusa o recebimento da
seguinte correspondência: oficios dos Srs. Joâo Heraldo Lima, Secretário da
Fazenda; Homero Ferreira Diniz, Superintendente de NegOcios da CEF (2);
Fernando AntOnio Rodriguez, Secretário interino de Recursos HIdricos (2);
Raul David Vale JOnior, Diretor Executivo da UCP do Ministério da Educação
e do Desporto; João Bosco Murta Lages, Conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado (2); AluIsio Pimenta, Reitor da UEMG; José Gregori, Secretário
Nacional dos Direitos Humanos; AntOnio Luiz Musa de Noronha, Diretor
Superintendente de Orcamento da Secretaria do Planejamento; e Flávio
Regis Xavier de Moura e Castro, Conselhefro do Tribunal de Contas do
Estado. Devido a complexidade do ofIcio do Conselheiro Flávio Regis Xavier
de Moura e Castro, a PresidOncja designa o Deputado Durval Angelo para
proceder a estudo sobre a matéria. Passa-se 6 1a Fase da Ordem do Dia.
Corn a palavra, o Deputado José Braga emite parecer mediante o qual conclui

485
pela aprovaçáo, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.179/97 corn as Emendas
n

os 9 a 12 ao Substitutivo n o 1, da Comissao de Meio Arnbiente e Recursos
Naturais, e pela prejudicialidade das Emendas n

os 1 a 8. Logo apOs, o
Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator dos Projetos de Lei n

o
s 1.384/97,

1.665 e 1.762/98, emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovacão
do Projeto de Lei no 1.384/97 corn a Emenda n o 1, que apresenta, pela
aprovação do Projeto de Lei n o 1.665/98 na forma proposta e pela aprovação
do Projeto de Lei no 1.762/98, na forma do Substitutivo n o 1, ficando
prejudicadas as Emendas n

os 1 e 2. Quanto aos Projetos de Lei n
o
s 1.621 e

1.665/98, o relator, Deputado José Braga, ernite parecer mediante o qual
conclui pela aprovacão do Projeto de Lei 

no 
1.621/98 corn a Emenda n o 1, da

Cornissào de Educaçâo, Cultura, Cléncia e Tecnologia, e pela aprovacão do
Projeto de Lei no 1.665/98 corn a Emenda no 1, que apresenta. Submetidos a
discussào e votaçâo, cada urn por sua vez, 500 os pareceres aprovados por
unanimidade. Passa-se b 2a Fase da Ordem do Dia. Corn a palavra, o
Deputado Durval Angelo apresenta requerirnentos nos quais solicita sejam
convidados os Srs. Marcus VinIcius Caetano Pestana da Silva, Secretário do
Planejamento e CoordenacOo Geral; JoOo Heraldo dos Santos Lima,
Secretário da Fazenda; Henriques Hargreaves, coordenador da equipe de
transição do Governador eleito Itamar Franco; Fernando Pimentel, SecretOrio
da Fazenda da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Delfim Neto, Deputado
Federal, e a Sra. Maria da ConceiçOo Tavares, Deputada Federal, para
discutirem o irnpacto do pacote fiscal do Governo Federal nas contas
municipais e estaduais. Posto em votacOo, é o requerimento aprovado. Logo
após, o Presidente informa que, no periodo de 27/10/98 a 16/11/98, a
ComissOo estará recebendo emendas ao Projeto de Lei n o 1.941/98, do
Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orcamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercIcto de
1999. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença
dos parlamentares, convoca os mernbros da CornissOo para a prOxima
reuniOo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 5 de novembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Durval Angelo - SebastiOo Navarro Vieira.

ATA DA 25a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia quatro de novembro de mu
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das CornissOes os
Deputados JoOo Leite, Durval Angelo e Ivair Nogueira, membros d
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supracitada Comissao. Havendo nimero regimental, o Presidente Deputado
Joäo Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de
requerimento do Deputado Durval Angelo, dispensa a leitura da ata da
reuriiäo anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Cornissão presentes. A seguir, o Presidente informa 0 recebimento daseguinte correspondéncla : do Sr. Anivaldo Coelho, Deputado Estadual,
encaminhando denCincia da Sra. Maria Iramaja Oliveira Cunha, funcionária
pUblica em disponibilidade, contra policial militar da 65 a Cornpanhja Militar da
Policia Militar de Ouro Branco; da Sra. Vanelli Guimarâes, encamjnhando
denUncias contra o Hospital Santa Helena, a Justiça do Trabaiho e o Sr.
GIdious de Araüjo Tories, pai de sua fliha, e solicitando ajuda desta
Comissäo;da Escola de Governo da Fundaçao João Pinheiro, enviando
convite para o Seminário Internacional Direito e Governança, a se realizar nos
dias 18 e 19/11 e 3/12/98; da Central Unica dos Trabaihadores, manifestando
solidariedade a Sra. Maria de Lourdes Bernadete Silva e Silva e as suas
flihas, bern como a Profa. Sheila Fabiene Ferreira, vItimas de violéncia
racista. 0 Presidente, atendendo a solicitaçao do Sr. Cássio de Souza
Salomé, Juiz de Direito da Vara de Execuçoes Criminals de Belo Horizonte,
informa que o Deputado Durval Angelo será o representante da Comissâo de
Direitos Humanos no conselho da comunidade: Em seguida, o Deputado Ivair
Nogueira é designado para relator do Projeto de Lei no 547/95. Passa-se a
fase de discussão e votaçáo de proposicoes sujeitas a deliberaçâo conclusiva
da Comissäo, corn a aprovação dos Requerimentos n os 2.693, 2.694, 2.695,
2.696 e 2.697/98, desta Comissâo. Colocados em votação, são 

Osrequerimentos aprovados. Em seguida, o Deputado Ivair Nogueira apresenta
requerirnento em que solicita seja realizada audiência püblica no Municipio de
São Gonçalo do Pará, corn as autoridades que menciona, a fim de se discutir
o lixo tóxico nesse municipio. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. 0 Deputado Durval Angelo apresenta requerimento em que solicita
seja realizada audiência püblica corn as autoridades que menciona, para
debater as causas da violéncia policial em Minas Gerais. Colocado em
votação, é o requerirnento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os rnernbros
da Comissão para a prOxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos

Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1998.
Joâo Leite, Presidente - Marcos Helênio - Ivair Nogueira.

ATA DA 22 a 
REUNIAO ORDINARIA DA COMI5SAO DE SALJDE

As nove horas e trinta minutos do dia cinco de novembro de mil novecentos
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e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão,
membros da Comissão supracitada. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência leva aO
conhecimento dos parlamentares que o prazo para apresentacão de emendas
ao Projeto de Lei no 1.941/98, que contém a proposta orçamentária para o
exercIcio de 1999, englobando o orçamento fiscal e o orçamento de
investimento das empresas controladas pelo Estado, é de 27/10/98 a
16/11/98 e que as ernendas seräo recebidas no Departamento de ComissOes,
sala 19, no horário das 8 as 18 horas. Prosseguindo, o Presidente lê a
seguinte correspond éncia: ofIcios do Departamento de Vigilância Sanitária da
Diretoria Regional de Saüde de Montes Claros, em que solicita da Comissão
avaliação urgente da regulamentação do COdigo Sanitário Estadual; de ex-
Diretores do Hospital das Cllnicas, dando ciència a Comissão do andamento
do Processo 93.15838-4 da Justiça Federal e de i a lnstância; do
Superintendente Administrativo da Secretaria da Satde, encaminhando a
Comissão a relação dos municIpios que receberam material doado pela
Associaçäo Brasileira da lndistria Farmacêutica - ABIFARMA -; do Ministério
da Saide, informando que o projeto REFORSUS do Hospital Antonio Dias
Maciel, do Municipio de Patos de Minas, encontra-se em processo licitatório;
oficios encaminhados pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC -, sendo
o primeiro do Sr. Renato de Oliveira, que sugere sejam reformados os centros
de hemodiálise de Belo Horizonte, e o segundo do Sr. Nivaldo dos Santos de
Freitas, que registra irregularidades na distribuicão do medicarnento Tegretol
nos postos de saüde que atendern a populacão de Contagem. A seguir, a
Presidéncia distribui o Projeto de Lei no 1.592197 ao Deputado Wilson Fires e
o Projeto de Lei 

no 1.686/98, ao Deputado Carlos Fimenta. A seguir, o
Presidente passa a discussão e a votacão de proposicOes sujeitas a
apreciaçào do Plenario da Assembléia. A Presidência passa a palavra ao
Deputado Adelmo Carneiro Leao, relator do Projeto de Lei n o 557/95, que
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovacão da matéria na forma do
vencido no 1 0 turno. Submetido a discussão e votacão, é o parecer aprovado.
0 Presidente redistribui o Frojeto de Lei no 1.414/97 ao Deputado Carlos
Fimenta, que emite parecer mediante o qual conclui pela aprovacão da
Emenda no i na forma da Subemenda no 1, recebida em P!enário. Subrnetido
a discussão e votação, 6 o parecer aprovado. 0 Deputado Wilson Pires,



I AL
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aprovaçâo da matéria na forma apresentada. Na fase de discussão, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão solicita vista do parecer, a qual é Concedida
pela Presidéncia. Prosseguindo, o Presiderite passa a discussão e a votacao
de proposiçaes que dispensam a apreciacao do Plenário da Assembléja. 0
Presidente submete a votacäo a Requerimento n o 2.669/98, que é aprovado.
A seguir, a Presidente submete a discussâo e votaçâo o Parecer de Redacao
Final do Projeto de Lei no 1.795/98, o qual é aprovado. Ato continuo, a
Presidente passa a discussáo e a votaçäo de proposicoes da Comissáo. 0
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita
sejam convidados os Srs. Renato de Oliveira e Nivaldo dos Santos de Freitas
para prestarem esclarecimentos sobre as denincias encaminhadas ao CAC
retativas aos centros de hemodiáljse de Belo Horizonte, e as irregularidades
na distribuiçâo do medicarnento Tegretol nos postos de saUde que atendem a
populaçao de Contagem. A seguir, o Deputado Carlos Pimenta apresenta dais
requerimentos: no primeiro, solicita a comparecimento a esta Comissâa de
representante do REFORSUS, para esclarecer a destinaçao dos recursos
repassados ao Estado para a area de saUde, assim como Os repasses dos
recursos financeiros das audiências püblicas aos consórcios, no perlodo de
1995; no segundo, solicita sejam convidados as Srs. Celso de Melo Azevedo,
Pravedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, e Marcos
Raymundo Pessoa Duarte, Presidente do BDMG, a fim de prestarem
esciar-ecirnentos sabre o empréstimo destinado a Santa Casa de MiserjcOrdia
de Belo Horizonte, proveniente da venda da CARDIOMINAS Colocados em
votacao, cada urn por sua vez, sâo as requerimentos aprovados. Cumprida a
finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca Os membros da Comissâo para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Camissães, 12 de novembra de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro

Leáo - Wilson Pires.
ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMIS5AO PARLAMENTAR

DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE
M EDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PUBLICA E PRIVADA,

BEM COMO A COMERClALlcAo DOS MESMOS NO ESTADO
As dez horas e quinze minutos do dia cinco de novembro de mil novecentos

e noverita e alto, camparecem na Sala das Comissães as Deputados Wilson
Fires, Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro Leao, Irani Barbosa e Joâo Batista de
Oliveira (substituirido este ao Deputada Alencar da Silveira Jinior, par
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indicaçáo da Liderança do Bloco Social Trabalhista), membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado Wilson Fires,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do
Deputado Joâo Batista de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelas membros da
Comissäo presentes. Em seguida, informa Clue a reuniao se destina a ouvir os
seguintes convidados: Srs. Ely da Conceição Souza, Vice-Presidente da
Associaçãa Médica de Minas Gerais, representando a Sr. Geraldo Caldeira,
Presidente da Associacào; João Batista Games, Secretário do Conselho
Regional de Medicine de Minas Gerais, representanda a Sr. Claudia de
Souza, Presidente do Conselho; JUlio César Martins Siqueira,
Superintendente da Vigilância Sanitária da Secretaria da SaUde, e Ricardo de
Menezes Macedo, Presidente do Sindicato dos Medicos do Estado de Minas
Gerais, sendo que este nao se encontra presente. Ato continua, a Presidente
passa a palavra aos convidados, Clue fazem suas expasicöes iniciats. Nesta
oportunidade, a Sr. JUlio César Martins Siqueira entrega ao Presidente
documentos que Ihe foram solicitados anteriormente pela Comissão.
Prosseguinda, a Presidente registra a presenca da Deputada Isabel do
Nascimento, do PPB. Encerradas as expianacôes, passa-se a fase dos
debates, momenta em que as Deputadas Adelma Carneira Leãa, Wilson Pires
e Irani Barbosa questianam as convidados. 0 Presidente faz suas
consideraçoes finais e, cumprida a finalidade da reuniãa, agradece aos Srs.
Ely da Conceicão Souza, Joâa Batista Games e JUlio César Martins Siqueira
pelos subsIdios trazidos a Comissào, agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão pare a prOxima reunião
extraordinária, a ser realizada hoje, die 5 de novembra, as 14 horas,
determine a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissôes, 10 de novembro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Antonio Roberto - Isabel do Nascimento - João

Batista de Oliveira - Adelmo Carneira Leão - Jaão Leite.
ATA DA 22a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas do dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das ComissOes as Deputadas Maria José Haueisen,
Ailton Vilela, Dimas Rodrigues e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo as
dois Ultimos, respectivamente, aos Deputados Luiz Fernando Faria e AntOnio
Andrade, par indicação des Lideranças do PPB e do PMDB), membros da
comissão supracitada. A Deputada Maria José Haueisen assume a
Presidência e, havendo nUmero regimental, declara aberta a reuniâo e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reuniâo se destina a
apreciar a matéria da pauta e a discutir o processo de endividamento dos
pequenos irrigantes do Projeto Jaiba. A Presidéncia esciarece que sâo
convidados para participar dos debates os Srs. Carlos Antonio Landi Pereira,
Diretor do Distrito de lrrigaçáo do Projeto Jalba, e Adelmar- Ramos Novais,
Presidente do Sindicato dos Trabaihadores Rurais de Jaiba; representantes
dos pequenos irrigantes; e o Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da
FETAEMG, representando o Sr. Juraci Moreira Souto, Diretor de Politica
Agricola da mesma entidade, e os convida para tomar assento a mesa.
Registra-se, ainda, a presença dos Srs. Eduardo Nascimento, Assessor da
FETAEMG; Joäo Anibal Soares de Souza, Vereador a Câmara Municipal de
Jalba; Valdomiro Alves da Silva, Presidente da ia Conferéncia das
Associaçoes do Projeto Jalba; José Aparecido Soares Nascimento,
Presidente da Associaçào dos Colonos de Mocambinho no Projeto Jalba; e
Ismael Oliveira Silva, Secretário Municipal de Agricultura de Jalba. A seguir, a
Presidência procede a leitura dos OfIcios n°s 2.610, 2.785 e 2.786/98, da
Delegacia Federal de Agricultura em Minas Gerais, e 1.023/98, do Presidente
da RURALMINAS, publicados no "Diário do Legislativo" de 4/11/98; e de oficio
do Presidente da FETAEMG, que encaminha relatório da situação em que se
encontram os agricultores do Projeto Jaiba. A Presidente designa o Deputado
AIlton Vilela para relatar, em turno Unico, o Projeto de Lei no 1895/98, do
Deputado LeonIdro Bouças. Encerrada a 1' Parte da Reunião, a Presidéncia
tece comentárros sobre o processo de endividamento dos pequenos irrigantes
do Projeto Jalba. A seguir, convidados e Deputados se envolvem em amplo
debate sobre o tema em questâo, momento em que os representantes dos
pequenos irrigantes do Projeto Jaiba encaminham a Mesa documento em que
solicitam seja elaborado por esta Comissäo projeto de lei objetivando reduzir
custos de água e energia elétrica no processo de irrigaçáo. A Presidëncia
encaminha a matéria a Consultoria da Casa para análise. Encerrada esta
fase, a Presidente informa que não ha "quorum" para votação das
proposiçaes constantes na pauta e que os assuntos ventilados na reunião se
encontram registrados nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 18 de novembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Ailton Vilela - AntOnio Andrade - Isabel do
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Nascimento.
ATA DA ioi a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAcA0

PUBLICA
As dez horas e cinco minutos do dia onze de novembro de mil noveceritos e

noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Ajalmar
Silva, Paulo Piau (substituindo este ao Deputado LeonIdio Boucas, por
indicaçOo da Lideranca do PFL), Arnaldo Penna, Sebastião Helvécio e
Antonio Andrade, membros da supracitada ComissOo. Estão presentes,
também, os Deputados JoOo Batista de Oliveira e Mauro Lobo. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçOo de requerimento do Deputado Arnaldo
Penna, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a ouvir
convidados, em audiência pOblica, sobre o Projeto de Lei n o 1.543/97, do
Deputado Paulo Piau, que alter-a o art. 10 da Lei no 9.444, de 25/11/87, que
dispOe sobre as licitaçöes e os contratos da administração centralizada e
autarquica do Estado e dá outras providências. 0 Presidente informa o
recebimento das seguintes proposiçOes, para receberem parecer para o 10

turno, bern como os relator-es a que for-am distribuldas: Projetos de Lei nos
1.813/98 e 950/96 (Deputado Ajalmar Silva); Projeto de Lei no 1.834/98
(Deputado Arnaldo Penna). Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussOo e a votacOo de pareceres sobre proposiçOes
sujeitas a apreciacOo do Plenário da Assembléia. ApOs discussOo e votaçOo,
são aprovados os pareceres pela aprovação dos seguintes projetos de el: em
2° turno, Projeto de Lei no 1.479/97 na for-ma do vencido em 10 turno (relator:
Deputado Arnaldo Penna); em 10 turno, Projetos de Lei n°s 1.699/98 (relator:
Deputado Ajalmar Silva) e 1.813/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna). ApOs
discussOo e votacão, é aprovado, tarnbém, o parecer pela rejeiçOo da
Emenda no 4, apresentada em Plenário, no 10 turno, ao Projeto de Lei
Complementar no 30/98 (relator: Deputado Ajalmar Silva). Durante a fase de
discussão do Parecer para o 10 Turno do Projeto de Lei no 1.202/97, que
conclui pela rejeicão da mater-ia (relator: Deputado Arnaldo Penna), o
Deputado Marcos Helênio solicita vista da proposição, a qual é concedida
pela Presidéncia. A seguir, o Presidente retira de pauta o Projeto de Lei no
1.696/98, por näo estarem cumpridos os pressupostos regimentals para sua
apreciação. Passa-se 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votacão de proposicOes que dispensam a apreciaçOo do
Plenário da Assembléia. ApOs discussão e votaçOo, 6 aprovado o Parecer de



LAW

492
Redacão Final do Projeto de Lei n° 1.674/98, Passa-se a 3a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposiçães da
Comissão. São aprovados dois requerimentos do Deputado Marcos Helénio,
nos quais solicita sejam realizadas reuniöes desta Cornissão, uma para
debater corn os convidados que rnenciona o repasse financeiro concedido
pela COMIG ao Enduro Internacional da Independéncia e outra para debater
corn os convidados que rnenciona o Projeto de Lei n° 924/96, do Deputado
Alencar da Silveira Junior, que trata do acesso a atividades realizadas em
praças de esportes e estádios de propriedade do Estado de Minas Gerais. 0
Presidente suspende a reunião. As 10h40rnin, o Presidente, Deputado
LeonIdio Bouças, reabre os trabaihos, corn a presença dos Deputados
Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos Helênio, Sebastião Helvéclo e AntOnio
Andrade, membros da ComissOo. EstOo presentes, também, os Deputados
José Henrique, Ivo José, José Militão, Bené Guedes, Sebastião Costa e
Paulo Piau. 0 Presidente convida a compor a Mesa os Srs. Alfeu Silva
Mendas, Presidente da Organizaçao das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais - OCEMG -; Dejandir Dalpasquale, Presidente da Organizaçao das
Cooperativas Brasileiras - OCB -; Carlos Henrique Ferrara Fernandes,
Presidente em exercIcio do Sindicato das Empresas de Asseio e
Conservaçao do Estado de Minas Gerais - SEAC-MG -, e José Costa Jorge,
Assessor JurIdico do SEAC-MG. 0 Presidente anuncia a presença dos Srs.
Santo Antonio Dezordi, Presidente da Confederaçao das Cooperativas de
Trabaiho; Flávio Vale, Presidente da FETRABALHO; Napoleào Bonaparte
Parreiras, Assessor Juridico da OCEMG; Ronaldo Scucato, Diretor do
SEBRAE; Fábio AntOnio da Silva, Presidente da FETRAMINAS; Paulo
Roberto da Silva, Presidente do Sindicato dos Empregados em Edificios,
Empresas de Asseio e Conservaçao de Belo Horizonte - SINDEC -, e Lainor
Corrêa da Silva, Presidente em exercIcio da Federaçäo de Serviços do
Estado de Minas Gerais - FESEMG. 0 Presidente passa a palavra ao
Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que suscitou esta audiência
publica. A seguir, fazem uso da palavra os convidados que compOern a Mesa,
que discutern sobre a possibilidade de que as cooperativas de trabalho
possam participar de licitaçOes pOblicas em Minas Gerais. 0 Presidente
passa a direção dos trabaihos ao Deputado Mauro Lobo. A seguir, segue-se
amplo debate, corn a participação dos Deputados Paulo Piau e João Batista
de Oliveira e dos demais presentes, conforme consta nas notas taquigraficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissao para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabaihos.
Sala das CornissOes, 18 de novembro de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Sebastião Helvécio - Marcos Helênio - Arnaldo

Penna - Ivair Nogueira.

TRAM ITAcAO DE PROPOSIçOES

PROJ ETO DE LEI N o 1.970/98

DispOe sobre o servico de taxi especial para transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros na Regiao Metropolitana de Belo Horizonte e
dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 servico de taxi especial para transporte rodoviário intermunicipal

de passageiros da Região Metropolitana de Belo Horizonte reger-se-a pelo
disposto nesta lei e em seu regulamento.

Art. 2° - 0 servico de que trata esta lei será prestado de forma a atender as
condiçOes de regularidade, continuidade, eficiência, seguranca, atualidade,
generalidade, cortesia e modicidade das tarifas.

Art. 30 - 0 servico de taxi especial para o fim especificado nesta lei poderá
ser delegado a terceiros, por meio de permissão.

§ 1 0 - Para os fins desta lei, entende-se por permissão a delegacao, a titulo
precário, mediante licitacão, na modalidade de concorrOncia, da prestaçäo do
serviço a pessoa fisica que dernonstre capacidade para seu desernpenho, por
sua conta e risco.

§ 20 - A delegacão nOo terá caráter de exclusividade e será formalizada
mediante contrato de adesão.

Art. 40 - 0 prazo para a permissão a que se refere o art. 3° é de 10 (dez)
anos, podendo ser prorrogado por, no máximo, 10 (dez) anos, se houver
interesse pOblico devidamente justiflcado e desde que a prorrogacão esteja
prevista no edital de Iicitação.

Art. 51 - A permissáo para prestação do serviço de taxi especial poderá ser
transferida uma Unica vez, atendidos os seguintes requisitos:

- anuência prévia do Poder permitente;
II - cumprimento, pelo pretendente a transferOncia, de todos os requisitos

especificados no edital de licitaçOo de perrnissão e no contrato.
Parágrafo Onico - A transferência da permissão não implica a alteraçào do

prazo do contrato.
Art. 61 - A tarifa do servico de taxi especial será fixada, reajustada e

revisada segundo os critérios, as condiçOes e os prazos previstos no edital de
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hcitaço e no contrato, observados o principio do equilIbrio econômico-
financeiro deste, a legislaçao vigente e as normas regulamentar

Art. 70 - Cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - organizar, coordenar, controlar, delegar e fiscalizar
o serviço de que trata esta lei.

Parágrafo Unico - 0 gerenciameno e a fiscalizacao do serviço podero ser
descentralizados mediarite convênio a ser celebrado corn Orgão ou entidade
da administracao pUblica do Estado ou de municipio da Regiao Metropolitana
de Belo Horizonte.

Art. 8° - Ficam mantidas sern caráter de exclusividade as permissöes em
vigor na data da publicaçao desta lei, outorgadas pela extinta Companhia de
Transportes Urbanos da Regiâo Metropolitana de Belo Horizonte -
METROBEL -, pela Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO - e por seu
sucessor, o Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG.

§ 1- Os contratos relativos as permissöes a que se refere o "caput" deste
artigo serâo formalizados ou aditados pelo DER-MG, corn vistas a sua
adequacao ao disposto nesta lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data de sua publicacáo

§ 20 - As permissoes em vigor na data de publicaçao desta lei ficam sujeitas
aos prazos estabelecidos no art. 4 0, a partir da data de formalizaco ouaditamento do contrato.

Art. 9° - A transferéncia das permissöes em vigor na data de publicaçao
desta lei obedecerá ao disposto no art. 50, salvo nos casos, devidamente
comprovados de falecimento, incapacidade ou invalidez permanente do
permissionário

§ 1 0 - Nas hipOteses previstas no "caput", o cônjuge, companheiro ou
herdeiro do titular da permissao poderá assumir a serviço ate o término do
contrato, desde que:

I - apresente alvar-á judicial;
If - preencha as condiçôes estabelecidas no COdigo de Trãnsito Brasileiro

para o desempenho da atividade;
III - conte corn a anuência do Poder permitente.
§ 21 - 0 cônjuge, companheiro ou herdeiro que não preencha Os requisitos

para assumir o serviço ou não deseje faz6-Io poderá indicar terceiro para
assumi-lo, na qualidade de condutor.

§ 30 - Em caso de herdeiro incapaz ou relativamente incapaz, caberá a seu
representante legal indicar terceiro para assumir 0 serviço na qualidade decondutor.

Art. 10 - 0 art. 30 da Lei n o 11.403, de 22 de janeiro de 1994, fica acrescido
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do seguinte inciso XIV:

"Art. 30
XIV - explorar diretamente ou mediante permissäo o serviço de transporte

rodoviário de passageiros, intermunicipal ou metropolitano, por taxi especial.".
Art. 11 - Dart. 11 da Lei no 11.403, de 21 dejaneiro de 1994, fica acrescido

dos seguintes § 4, 50 e 61:
"Art. 11- ................................................
§ 40 - 0 produto da arrecadação da taxa a que se refere a § 2 0 poderá ser

utilizado para cobrir deficit das contas gráfica e bancária da Câmara de
Compensaçáo Tarifária - COT -, sempre que for identificado corn os registros
do DER-MG.

§ 50 - 0 deficit a ser coberto nos termos do § 40 será calculado a partir de
seu valor nominal, corrigido mensalmente segundo a variacão do IGPM da
Fundacao Getiilio Vargas - FGV -, caso persista por periodo superior a 1 (urn)
ano, e acrescido de taxa mensal de juros de 1% (urn por cento), incidente
sabre a saldo devedor corrigido ou náo.

§ 60 - Na hipótese da existéncia de superávit nas contas grafica e bancária
da COT, depois de liquidados os débitos corn a sistema de transporte
coletivo, o saldo lIquido retarnará a autarquia, na forma de receita corrente.".

Art. 12 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias contados da data de sua publicacão.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaço.
Art. 14 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1998.
Ermano Batista
Justificação: A Lei Federal n o 9.074, de 7/7/95, em seu art. 2 0 , veda a Uniào,

aos Estados, ao Distrito Federal e aos municipios a execucào de servicos
piblicos par meio de concessão ou permissão sem lei que Ihes autorize e fixe
as termas.

O prajeto de lei que apresentamos dispôe sabre o servico de taxi especial
para transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na Regiâo
Metropolitana de Bela Horizonte.

A princIpio, tab servica esteve sob a controle da METROBEL e, apOs a sua
extinçãa, esteve a cargo da TRANSMETRO, ate 1994. Corn a extincãa dessa
autarquia, a DER-MG assumiu suas tarefas, inclusive as serviços de
interesse comum dos municpios integrantes da regiãa metropolitana relativos
a transportes e sistema viário, conforme preceituam os arts. 32 e 33 da Lei no
11.403, de 22/1/94.

No projeta, buscamos estabelecer, em consonância corn a legislacäo

I
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federal pertinente, as riormas básicas da delegaçao do serviço, cujo
gerenciamento e fiscalizaçao poderão ser descentralizados mediante
convenio a ser celebrado corn Orgão ou entidade da administração pUblica do
Estado ou de municIpio da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A aprovação deste projeto é mais urn passo para a adequaçao da
prestação dos serviços püblicos aos ditames legais e constitucionais.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça e de Transportes para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N O 1.882/98
Comissão do Trabaiho, da Previdêncja e da Acão Social

RelatOrio
O projeto de lei em análise, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, tern por

objetivo seja declarada de utilidade püblica a entidade Lar Comunitário
Sagrado Coraçao de Jesus, corn sede no MunicIpio de Natércia.

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar da
matéria, conforme determina o Regimento Interno, concluindo por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma em que foi
apresentada.

Agora, cumpre a este órgâo colegiado apreciar conclusivamente a
proposição em turno ünico, de acordo corn o que determina o art. 103, I, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A legitimidade da proposição se evidencia pelo fato de que a referida

entidade é sociedade civil sem fins lucrativos, que vern regularmente
prestando relevantes serviços de cunho assistencial a comunidade carente do
Municipio de Natércia.

0 caráter fllantropico da entidade e confirmado pelo fato de seus Diretores
não serem remunerados pelo exercicio dos cargos e serem reconhecidos por
autoridades legalmente competentes como pessoas idOneas.

Conclusâo
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.882/98 em

turno ünico, na forma originária.
Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO UNico DO PROJETO DE LEI N O 1.893/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em epIgrafe tern

por escopo declarar de utilidade püblica a Associaçao Comunitária São
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Francisco de Assis, corn sede no MunicIpio de BambuL

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar da
matéria, exarando parecer que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Agora, cumpre a este órgão colegiado apreciar a proposição em caráter
conclusivo, em atencão ao disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
Do exame dos objetivos constantes no estatuto da Associação mencionada,

infere-se que a entidade presta relevantes serviços de cunho comunitário e
assistencial aos carentes.

Ha que se considerar legItima, portanto, a pretensão de se Ihe conferir o
tItulo declaratório de utilidade páblica.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.893/98

em turno ünico, na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECERPARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.810/98
Comissão de Defesa do Consumidor

RelatOrio
De autoria do Chefe do Executivo, o Projeto de Lei n° 1.810/98 altera o

Anexo I da Lei n° 12.425, de 27/12/96, que altera a Lei n o 6.763, de 26/12/75,
que consolida a Iegislacão tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/6/98, a matéria foi distribu Ida as
Comissöes de Constituicão e Justica, de Politica Agropecuária e
Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos terrnos do
art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno. Na reunião do dia 8/7/98, foi
aprovado requerimento em Plenário determinando a análise do projeto
tambérn pela Comissão de Defesa do Consumidor.

A Comissão de Constituiçao e Justica concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria corn a Emenda n° 1, que
apresentou A Cornissão de Politica Agropecuaria e Agroindustrial opinou pela

Lo aprovaçao do projeto corn a Emenda n° 1, da Corn issão de Constituicão e
Justiça. Cabe-nos agora, examinar a proposição.

0	 Fundamentação
0 Anexo I da Lei n° 12.425, de 1996, estabelece uma tabela que dispöe

sobre o lançamento e a cobranca de taxa de expediente relativa a atos de
autoridade administrativa, no caso, do Instituto Mineiro de Agropecuária - MA.
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A proposição em análise é resultado de estudos realizados pela Cámara
Setorial de Prod utos de Origem Animal - da qual participam representantes da
iniciatwa privada e do Governo do Estado de Minas Gerais -, que concluiu
existir a necessidade de se adaptarem as taxas de expediente a realidade do
mercado. Para tanto, o projeto reduz os valores cobrados relativamente ao
registro de produtos, ao abate de animais e ao leite de consumo pasteurizado
ou esterilizado.

A reduçao das taxas de expediente é medida bastante favorável tendo em
vista a proteção do consumidor. 0 setor produtivo agroindustrial enfrenta, nos
dias de hoje, pesada carga tributária, que onera o processo produtivo. Esse
onus, não podendo ser suportado somente pelos produtores, é repassado aos
destinatários do produto. Como não poderia deixar de ser, esse repasse traz
reflexos nos preços destinados ao consumidor final.

E preciso lembrar que a came e o Ieite são alimentos essenciais a saUde
humana, principalmente da criança, e tern enorme impacto no orçamento
doméstico, em especial para os trabaihadores de baixa renda.

A bern da verdade, o Estado deve adotar politica pUblica de redução
progressiva da tributação no processo produtivo de alimentos básicos para
possibilitar a um nümero major de famIlias o acesso a esses produtos de
meihor qualidade.

Somos favoráveis a Ernenda n o 1, da Comissão de Constituiçao e Justica,
cujo intuito é corrigir ornissOo relativa a taxa de expediente de abate de
bUfalos.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.810/98 corn

a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituiçao e Justiça.
Sala das ComissOes, 17 de novembro de 1998.
José MilitOo, Presidente - AmbrOsio Pinto, relator - João Leite.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.940/98
Comissão de Administraçao PCbIica

RelatOrio
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a proposição em exame estabelece

normas para concursos püblicos realizados pelo Estado.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/10/98, a matéria foi distribuida as

ComissOes de Constituiçao e Justiça e de Administraçao POblica, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. Na reunião do dia 27/10/98,
foi aprovado requerimento em Plenário solicitando a análise do projeto
também pela Comissão de Defesa do Consumidor.

Atendendo a requerimento do Deputado Ermano Batista, a Presidência da
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Casa, com fundamento no art. 140, c/c o art. 232, VII, do Regimento Interno,
deferlu o pedido de remessa do projeto a ComissOo seguinte, para que a
matéria recebesse parecer quanto ao mérito, em virtude de ter-se esgotado o
prazo da Comissão de Constituição e Justica para exarne preliminar da
proposicão quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A
Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto corn
as Emendas n 1 e 2.

Vern a matéria, agora, a esta ComissOo para ser examinada também
quanto ao mérito.

FundamentaçOo
A proposição em tela, em seu art. 10, visa a introduzir normas para

realizacão de concursos pUblicos pelo Estado, estabelecendo a
obrigatoriedade de os Orgaos e as entidades do Estado, ao prornoverem
concurso pOblico, indicarem o municipio em que serão realizadas as provas
de conhecimento e o local para entrega dos comprovantes de titulos.

O art. 2° do projeto pretende, ainda, proibir a delegação da competéncia de
elaboracão e de correção de provas de conhecimento a terceiros, mediante
contrato, convênio ou instrumento congénere, quando exista disposição
expressa em lei indicando a participação de representantes de órgãos ou
entidades püblicas ou privadas na composicOo da banca ou comissão
examinadora.

Outra medida preconizada pela proposicão refere-se a abertura de
concurso püblico de provas e titulos para ingresso na atividade notarial e de
registro. De acordo corn o seu art. 30, somente serão consideradas vagas as
serventias providas a qualquer titulo, ate a entrada em vigor da Lei n° 8.935,
de 1994, se decorrentes da extinção da atual delegacão, ocorrida nos termos
do art. 39 do mencionado diploma legal.

Como se constata, o projeto de lei em exame objetiva instituir regras
bastante abrangentes para realizacão de concursos pbiicos no Estado,
encontrando-se em perfeita consonância corn as norrnas constitucionais e
legais que regem a matéria.

Conquanto a Comissão de Defesa do Consumidor se tenha manifestado
contrária tanto a regra constante no art. 3 0 da proposicão, sob a alegação de
que estaria sendo violado o art. 236 da Constituicão da Repüblica e a Lei
Federal n° 8.935, de 1994, como as norrnas contidas nos arts. 2° e 5°,
segunda parte, sob o argurnento de que a proibição de os Orgãos ou as
entidades do Estado celebrarem contrato ou convénlo corn instituiçoes
pOblicas para elaboração e correcão de provas em concurso pOblico poderia
emperrar o funcionamento da máquina administrativa, não concordamos corn

U
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esse entendimento e explicamo-nos a seguir.

Quanto ao art. 30, esse dispositivo fixa norma de transição que objetiva
permitir uma passagern progressiva e tranqüila da sistemática anterior de
preenchimento des serventias para a nova regulamentação contemplada na
Lei Federal n° 8.935, de 1994.

A necessidade da norma transitôria fica demonstrada quando se observe
que o art. 236 da Carta Magna se enquadra entre as normas constitucionais
de eficácia limitada, que exigem a interferéncia do legislador ordinário federal
para adquirir plena eficácia e aplicabilidade concreta e positiva.

Comae notOrio, somente em 21/11/94 entrou em vigor a Lei n° 8.935, que
regulamenta o art. 236 da Constituiçao da RepUblica. No perIodo
compreendido entre a promulgaçâo da Carta da Repüblica e o inIcio da
vigéncia do referido diploma legal, portanto, existe urn vazio normativo que
reclama a atuação do legislador estedual objetivando estabelecer a
necessária norma de transiçâo.

Já corn relaçäo aos arts. 2 0 e 50 do projeto, objetiva-se, em verdade,
assegurar a plena e efetiva participação dos representantes de órgos ou
entidades püblicas ou privadas na composição da banca ou comissão
examinadora, cujas atribuiçoes estarào sendo prejudicadas caso se permita a
delegaçâo da competéncia de elaboraçao e de correço de proves de
conhecimento a terceiros, mediante contrato, convênio ou instrumento
congênere.

Portanto, no que tange ao conteádo do projeto em discussão, em sue
versão original, näo ha nenhuma censure que fazer.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovaço, no 1 0 turno, do Projeto de

Lei n° 1.940/98, em sua versäo original, e pela rejeição des Emendas n 1 e
2, apresentadas pela Comissão de Defesa do Consumidor.

Sala des Comissöes, 18 de novembro de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente e relator - Antonio Julio - Ailton Vilela - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.940/98

Comissào de Defesa do Consumidor
RelatOr,o

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a proposiçâo em exame estabelece
normas pera concursos püblicos realizados pelo Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/10/98, a matérie foi distribuida as
ComissOes de Constituiçao e Justice e de Administreçâo Publica, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno. Na reuniáo do dia 27/10/98,
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foi aprovado em Plenário requerimento solicitando a análise do projeto
também pela Comissâo de Defesa do Consumidor.

Atendendo a requerimento do Deputado Ermeno Batista, a Presidéncia da
Case, corn fundamento no art. 140, c/c o art. 232, VII, do Regimento Interno,
deferiu o pedido de remessa do projeto a esta Comissäo, pare que a metéria
receba parecer quanto ao mérito, em virtude de ter-se esgotedo a prazo da
Comissão de Constituiçâo e Justice para exame preliminar da proposicão
quanta aea sua juridicidede, constitucionalidade e legalidede.

Fundamenteção
O projeto de lei em enálise objetiva discipliner as seguintes temas:
- obrigatoriedade de as Orgãos e as entidedes do Estedo, eo promoverem

concurso püblico, indicerem, no edital, o municIpio em que serâo realizadas
as provas de conhecimento e o local pare entrega dos comproventes de
tItulos (art. 10);
- proibicão de se delegar a competência de elaboracâo e correcão de

proves de conhecimento a terceiros, rnediante contrato, convénlo ou
instrumento congënere, quando existe disposiçâo expressa em lei indicando a
participação de representantes de Orgãos ou entidades publicas ou privades
na composição da banca ou comissão examinedora (art. 2°);

- pare abertura de concurso püblico de proves e titulos pera ingresso na
atividede notarial e de registro somente serão considerades vegas as
serventias, provides a qualquer titulo, ate a entrada em vigor da Lei n° 8.935,
de 1994, se decorrentes da extincâo da atual delegação, ocorrida nos termos
do art. 39 da mencionada lei, ou seja, em caso de morte, aposentedoria
facultetiva, invalidez, renincia ou perde da delegação, nos termos do art. 35
da citada lei (art. 31).

A norma consignade no art. 1 1 do projeto perece-nos salutar, sob a ótica da
defesa do consumidor, uma vez que trará meior transparéncia aos certames
püblicos, na medida em que obrigará os Orgãos e as entidades do Estado, eo
promoverem concurso püblico, a indicar, no edital, o municipio em que serào
reelizadas as proves de conhecimento e o local pare entrege dos
comprovantes de titulos.

Quanta ao art. 30 da proposiçäo, e fato notório que ocorrerem , em caráter
emergencial, inümeras designaçOes a titulo precário no Estado nos Ultimos
enos, a fim de impedir que as serventias nes queis houvesse vacância
paralisassem seus serviços ate a realização de concurso publico de ingresso
nos servicos notarlais e de registro corn a respective delegacâo.

A redacão do mencionado art. 30, ao se referir a "serventia provide a
qualquer tItulo", engloba, obviamente, a designaçäo ou qualquer outre forma
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de provimento a titulo precár,o para o exercIco dos serviços notarlais e deregistro.

Assirn, de acordo corn esse dispositivo, o serviço notarial ou de registro
exercido por me:o de designacao ou de qualquer outra forma de provimento a
tItulo precário somente seria considerado vago, dando ensejo a abertui-a de
concurso piblico, se ocorresse uma das hipãteses de extinção da delegaçao
a notário ou oficial de registro previstas no art. 35 da Lei Federal n o 8.935, de1994, que são: morte, aposentadoria facultativa invalidez, renüncia e perda
da delegacao em virtude da apiicacao de penalidade por nfraçao disciplinar.

Propicjase assim, por via transversa, a perpetuacao nos serviços cartoriajs
daqueles cidadãos que, ate 21/11/94, data de inIcio da vigéncia da LeiFederal n o 8.935, de 1994, foram designados, a tItulo precãrio, sem prévia
aprovacao em concurso pUblico, para o exercIcio das atividades notariais e de
registro em total afronta ao disposto no § 30 do art. 236 da Constituicão da
Reptblica, que exige prévia aprovacao em concurso püblico de provas e
tItulos para ingresso nessas atividades.

o que ocorreria, na prática, é que o cidadão designado a titulo precário para
o exercicio de atividades notariais e de registro seria mantido em definitivo
nesse serviço, ja que a respectiva serventia sO seria Considerada vaga, dando
ensejo a abertura de concurso püblico, se o Ocupante da vaga morresse, se
aposentasse de forma facultativa fosse cons iderado inválido, renunciasse ou
perdesse a delegacao em virtude de aplicaçao de penaHdade por infraçaodisciplinar.

Constata-se que a medida preconizada pelo art. 30, alén-, de burlar a
exigencia do concurso püblico, prevista na Constituicao Federal, revela-se
totalmente inadequada e incompativel corn a norma contida no art. 35 da LeiFederal n o 8.935, de 1994, ja que esse dispositivo legal estabelece hipóteses
de extincão tão-somente da delegacao outorgada pelo poder püblico ao
particular que houver logrado êxito em concurso pUblico para ingressar nos
serviços notariais e de registro.

Assim sendo, as hipóteses previstas nos incisos do art. 35 da Lei Federal n°
8.935, de 1994, são aplicáveis somente para extincão de delegacao, não
sendo possivel a aplicaçao dessa regra as serventias providas a qualquer
tItulo, como pretende o art. 30 do projeto.

E de se considerar, ainda, que a permanêncja definitiva de cidadãos
designados a tItulo precario, sem prévia aprovaçao em Concurso pUblico, a
frente dos serviços notariais e de registro a figura-seno bastantedesfavorávej sob a Otica de protecão dos consumidores

Corn efeito, a obrigatoriedade de concurso püblico prevista em nosso
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ordenamento constitucional, além de propiciar igual oportunidade a todos os
interessados que atendam aos requisitos da lei, constitui-se no meio técnico
posto a disposição da administração para obter-se moralidade, eficiência e
aperfeicoamento do serviço püblico, na medida em que seleciona, de forma
objetiva, Os candidatos mais qualificados e capacitados para o exercIcio de
atividade piblica.

Sendo assim, a permanência definitiva de cidadãos designados a tItulo
precário a frente dos servicos notarias e de registro acarreta,
inquestionavelmente, prejuizos a sociedade, na medida em que inexistiu
processo seletivo que pudesse avaliar a capacidade e a qualificacão dessas
pessoas.

Já a regra insculpida no art. 2 0 do projeto, que proibe os Orgãos e as
entidades do Estado de delegarem a competéncia de elaboracão e correção
de provas de conhecimento a terceiros, mediante contrato, convênio ou
instrumento congénere, quando exista disposição expressa em lei indicando a
participação de representantes de Orgaos ou entidades pUblicas ou privadas
na composicão da banca ou comissão examinadora, podera emperrar o
funcionamento da máquina administrativa, principalmente quando o concurso
pibIico a se realizar for de grande porte.

Como e sabido, a maioria dos Orgãos e das entidades do Estado nao
possuem nem pessoal nem aparelhamento técnico suficiente e adequado
para elaborar e corrigir as provas de conhecimento, de forma que a
contratação de instituiçöes especializadas para esse tim se torna
imprescindivel.

Ademais, a celebracão de contrato ou convênio corn terceiros para
elaboração e correçao de provas de conhecirnento em concurso pUblico é
pratica comum no Estado e não causa, a nosso ver, nenhum prejuizo, seja
para a sociedade, seja para a administracão püblica, mesmo porque tal
medida não exclui a participacão de representantes de órgãos ou entidades
pUblicas ou privadas na composicão da banca ou comissão examinadora.

Por firn, o art. 5 1 do projeto pretende revogar expressamente o parágrafo
ünico do art. 12 da Lei n° 12.919, de 1998, que dispãe sobre os concursos de
ingresso e remocão nos serviços notariais e de registro, previstos na Lei
Federal n° 8.935, de 1994. 0 referido dispositivo legal estatui o seguinte:

"Art. 12 - A Comissão Examinadora serã presidida pelo Desembargador
Presidente da Comissão de Concurso, quando realizado na Capital, ou pelo
Juiz Diretor do Foro, quando realizado em comarca do interior.

Paragrafo Onico - Havendo grande nümero de candidatos inscritos ou de
vagas a serem preenchidas por concurso, poderá o Tribunal de Justica
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celebrar convênio corn entidade oficial ou particular, de reconhecida
idoneidade, para elaboraçâo, aplicação e correção das provas de
conhecimento".

Verifica-se que o objetivo de tal revogação, de forma semelhante ao que
pretende o art. 2 0 do projeto, é impedir que o Tribunal de Justiça celebre
convênio corn entidade oficial ou particular para elaboraçao, aplicação e
correçao das provas de conhecimento nos concursos de ingresso e rernoçâo
nos serviços notariais e de registro. Todavia, entendemos que essa vedaçâo,
pelas razöes já expostas, náo é conveniente nem oportuna.

Concluso
Em face do aduzido, opinamos pela aprovaçào do Projeto de Lei no

1.940/98 corn as Emendas n o
s 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA N° 1
Supriniam-se os arts. 2° e 31.

EMENDA N° 2
DC--se ao art. 5° a seguinte redaçâo:
"Art. 5 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.".
Sala das Comissöes, 17 de novembro de 1998.
José Militào, Presidente - João Leite, relator - Ambrósio Pinto - Geraldo

Nascimento (voto contrário).
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 547/95

Cornissão de Direitos Humanos
RelatOrio

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Joâo Leite, tern por objetivo criar
o Conselho Estadual do Idoso no Estado.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 2, corn as Emendas n o
s 1

a 3, a proposição vern, agora, a esta Comissão, que emitirá parecer para o 2°
turno, nos termos regimentais.

A redação do vencido segue anexa e é parte deste parecer.
Fundamentacao

Coerentes corn nosso parecer anterior, reafirmamos a oportunidade de se
criar no Estado o Conseiho Estadual do Idoso, que terá por objetivo 0
desenvolvirnento de acöes voltadas para a rnelhoria da qualidade de vida
desse sofrido segrnento de nossa populaçâo, bern como para a defesa de
seus direitos.

O projeto, na forma aprovada no 10 turno, institui urn Orgão dinárnico,
adequado aos seus objetivos, de caráter dernocrático e corn ampla
representatividade junto aos diversos setores governamentajs e civis
envolvidos na promoçao da terceira idade em nosso Estado.
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Nesse sentido, sua aprovaçâo atende nâo sO a urna exigência da sociedade

como as deterrninaçOes constitucionais relativas a rnatèria.
Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 547/95 no

20 turno, na forma do vencido em 1 0 turno.
Sala das Cornissães, 18 de novernbro de 1998.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Marcos Helênio.

Redacao do Vencido no 1 0 turno
PROJ ETO DE LEI N o 547/95

Cria o Conselho Estadual do Idoso no Estado.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Conseiho Estadual do tdoso, órgâo de cornposiçào

paritária, deliberativo e controlador das politicas e das açOes destinadas ao
idoso no ârnbito do Estado de Minas Gerais, subordinado funcionairnente a
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da Criança e do
Adolescente.

Art. 2° - Compete ao Conselho Estadual do ldoso:
I - formular a politica estadual dos direitos do idoso, fixando as açOes, as

fontes e a aplicacâo de recursos;
II - zelar pela execuçao da polItica estadual dos direitos do idoso;
III - cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais referentes ao idoso; a

Lei no 12.666, de 4 de novernbro de 1997, que dispOe sobre a politica
estadual de amparo ao idoso e dá outras providências; a Lei Federal no 8.842,
de 4 de janeiro de 1994, que dispãe sobre a politica nacional do idoso, cria o
Conseiho Nacional do Idoso e dá outras providéncias, e as dernais norrnas
legais pertinentes ao idoso;

IV - indicar as prioridades a serern incluldas no planejamento global do
Estado nas questOes que digarn respeito ao idoso;

V - sugerir as alteraçOes que se fizerem necessárias na estrutura orgânica
da administracâo direta responsável pela execução da politica estadual de
atendimento ao idoso;

VI - incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisaS
voltados para a promoção, a protecâo e a defesa dos direitos do idoso;

VII - estabelecer critérios para a composição dos quadros técnicos
responsáveis pela implementaçâo de polIticas e prograrnas de atendirnento
ao idoso;

VIII - ncentivar a abertura de espacos e oportunidades para o idoso no
mercado de trabaiho formal e informal;

IX - incentivar e apoiar as açöes dos municipios, das universidades, das

'I
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entidades civis e dos conselhos municipais para o desenvolvimerrto de
programas de atendimento ao idoso;

X - promover gestoes junto aos Orgàos de segurança e justiça para o
atendimerito especial e de qualidade ao idoso;

XI - cadastrar os programas e as entidades nâo governamentais que
desenvolvem atividades relacionadas ao atendimento do idoso;

XII - elaborar o regimento interno, no prazo de 90 (noventa) dias contados
da data de implantaçao do Conseiho a que se refere esta lei.

Art. 30 - 0 Conselho Estadual do Idoso é composto por I (urn) representante
dos seguintes órgãos e instituiçöes civis:

I - Secretaria de Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da Criança e do
Adolescente;

- Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicaçao Social;
III - Secretaria de Estado da Educaçao;
IV - Secretaria de Estado da Saüde;
V - Secretaria de Estado de Esportes;
VI - Secretaria de Estado da Cultura;
VII - Secretaria de Estado da Justiça;
VIII - Secretaria de Estado da Fazenda;
IX - Secretaria de Estado de Transportes e Obras PUblicas;
X - Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
XI - Orgäo governamental corn assento em conselho municipal de idoso;
XII - entidade não governamental corn assento em conselho municipal de

idoso;
XIII - clubes de serviço e similares;
XIV - serviços sociais de entidades patronais e sirnilares que desenvolvam

atividades voltadas para o doso;
XV - universidades que desenvolvem trabalhos na area de gerontologia e

geriatria;
XVI - trabalhadores de instituicôes que prestam atendimento direto ao

idoso;
XVII - instituiçöes asilares e não asilares de atendimento ao idoso;
XVIII - usuário dos servicos de assisténcia ao idoso;
XIX - profissionais da area de geriatria e ciéncias afins;
XX - profissionais da area de gerontologia e ciências afins;
XXI - instituiçöes civis de defesa dos direitos dos idosos;
XXII - tern pbs de cultos religiosos.
Parágrafo ünico - Cada representante terá 1 (urn) suplente.
Art. 41 - Os membros do Conseiho Estadual do Idoso e os respectivos
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suplenteS serão nomeados pelo Governador do Estado, sendo de 3 (trés)
anos o mandato dos representantes das instituicöes civis, permitida a
reconducão por mais 1 (urn) mandato.

Art. 50 - Os representantes dos orgão governamentais serão indicados
pelos titulares das pastas correspondentes.

Parágrafo Onico - 0 representante de Orgáo ou entidade governamental
poderá ser substituido, a qualquer tempo, por intermédio de nova indicacâo
do representado.

Art. 6° - Os representantes das instituiçães civis serão eleitos em foro
próprio, corn registro em ata especIfica, conforme normas estabelecidas em
edital publicado pelo Conselho.

Art. 7° - Os membros nomeados e empossados elegerão, na primeira
reunião do Conselho, o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral.

Art. 8° - Perderá o rnandato, vedada a recondução para o mesmo perIodo, o
membro do Conselho que, no exercicio da titularidade, faltar a 3 (trés)
reuniöes consecutivas ou 6 (seis) alternadas, salvo justificacão aprovada pelo
plenário do Conselho Estadual do Idoso.

Art. 9° - A funcão de mernbro do Conselho Estadual do Idoso é considerada
de interesse pUblico relevante e nao será remunerada.

Art. 10 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da
Criança e do Adolescente prestará ao Conselho Estadual do Idoso o
assessoramento e o apoio administrativo necessários.

Parágrafo Unico - Por solicitaçâo do Conselho Estadual do Idoso, servidor
da administração estadual direta ou indireta poderá ser colocado a disposiçâo
do órgâo para exercer suas atividades na Secretaria-Geral, sem prejuizo de
sua remuneraço.

Art. 11 - Os recursos financeiros para a implantação e a manutenção do
Conseiho Estadual do Idoso deverão constar na lei do orçamento anual do
Estado.

Art. 12 - A Secretaria de Estado do Trabaiho, da Assisténcia Social, da
Criança e do Adolescente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
publicação desta lei, coordenará as acôes de implantacão do Conselho
Estadual do Idoso e fará publicar edital para que as entidades civis indiquem
o nome de seus representantes, conforme o estabelecido no art. 6 0 desta lei.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.390/97
Comissão de Defesa do Consurnidor

Relatôrio

MR
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o Projeto de Lei no 1.390/97, do Deputado Paulo Schettino, dispoe sobre a
Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsjto - CBGC - e dá
outras providêncjas.

Aprovado no 10 turno, corn as Emendas n o
s 1 a 6, vem o projeto, agora, a

esta Comissâo para receber parecer, tendo em vista requerimento corn esse
fim, do Deputado Marcos Helênio, aprovado em Plenário.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentacao

o projeto em epigrafe pretende transformar a Caixa Beneficente dos
Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC - em serviço social autônomo,
dotando-a de autonomia adminjstratjva e financeira.

Trata-se de entidade que funciona desde 1927 e que, recentemente, perdeu
sua natureza previdenciária, atuando, entretanto, em beneficjo de seus
associados, corn programas de assistência, especialmente no campo social.

Quando da tramitaçao no 10 turno, a proposta recebeu as Emendas n o
s 1 a6, da Comissâo de Direitos Humanos.

Não julgamos pertinente a redaçao do projeto, na forma do vencido no 10turno, razäo que nos leva a propor as Emendas n o
s 1 a 13, corn a intuito de

aprimorá-lo e corn base nas razöes a seguir expendidas.
o art. 50 do projeto cria diversos cargos na diretorja, tornando-a

excessivamente complexa para os dias atuais, razão que nos leva a formular
a Emenda no 1, urna vez que as funçoes a serem delegadas ao Diretor
Administrativo podem rnuito bern ser atribuldas ao Diretor-Secretário, cujo
cargo está previsto no inciso V do mesmo artigo.

A Emenda no 2 pretende elidir qualquer düvida acerca do poder de
representatividade da CBGC e assegura ao Diretor-Presidente a condição de
dirigente máxinio da entidade, mediante o acréscimo de parágrafo Onico ao
art. 5°.

A Comisso Eleitoral, que deverá gerir as trabalhos de eieiçao da diretoria,
no nosso entender, nào deverá ser constituida mediante indicaçâo do Diretor-
Presidente da CBGC. Isso nos leva a propor a Emenda no 3, atribuindo essa
competéncia 	 Assembléia Geral, como meio mais democrátjco de se
escoiherern as componentes da equipe que deverá cuidar dos trabalhos
eleitorais.

A Emenda n o 4 objetiva diminuir de 10% para 5% da gratificação paga ao
Diretor-Presidente a jetom a que farão jus as membros do Conseiho em
decorréncia da participaçao em reuniães.

A apresentacao da Emenda n o 5 visa a transferir para a Assernbléia Geraf a
prerrogativa de aprovaçâo das contas apresentadas pela diretoria, passando

509
a apreciação destas por parte do Conselho Fiscal a ter caráter meramente
opinativo.

A necessidade de se prever a aprovacão das contas da diretoria relativas
ao anuênio justifica a apresentação da Emenda no 6, que propöe nova
redacâo para a § 21 do art. 80.

Quanto a Emenda no 7, que altera a redacão do § 3 0 do art. 80 , tern o
propósito de facilitar a convocação da Assembléia Geral, a qual, segundo a
proposta constante no vencido, demandaria mobilização de grande nOrnero
de associados. A emenda altera esse niimero para 1/10 dos votantes, a que
se mostra mais adequado a instituição dessa natureza.

A nova redacâo que se atribui ao art. 9 0 , constante na Emenda no 8, procura
melhor definir a politica de valorização dos empregados da entidade,
propondo que a piano de cargos e saiários seja elaborado conjuntamente pela
diretoria e pelo conselha fiscal.

A redaçao que se propöe para a art. 15, por mela da Emenda no 9,
assegura prazo de 120 dias para expedição de decreta contendo a Estatuto
da CBGC, sendo que seu anteprojeta deve necessariamente ser aprovado
por uma Assernbléia Geral Extraordinária.

A Emenda n o io altera a redacão do § 1 0 do art. 16, que é norma de caráter
transitôria, transferindo para a Secretário de Estado da Segurança POblica a
prerrogativa de indicar as membros da comissáo eleitoral Clue deverá eleger
Os sucessores da diretaria em exercIcio na data da publicacâa desta lei.

No que diz respeito a Emenda no 11, sua intencâa é apenas a de carrigir
faiha de redacáo do texto aprovado no 1° turno.

A Emenda n o 12, ao reestruturar a texto do art. 18, procura facilitar a
administraçâo da CBGC, que, na forma proposta, teria de recorrer a
Assembiéia Geral para alienar qualquer espécie de bern pertencente a
entidade. Corn a nova redacão, haverá necessidade de autorização da
Assembléia Geral apenas para dispor dos bens pertencente ao seu
patrimônio imobiliário.

Finalmente, a Emenda no 13 procura definir a natureza da relaçãa juridica
entre as empregados que desenvolvem as atividades administrativas da
entidade.

Entendemos, desse modo, estar aperfeiçoando a prapasta original, corn
alteraçoes que, par certo, váo ao encontro dos interesses dos beneficiários e
dependentes dessa entidade, que se posiciona entre as mais antigas do
Estado de Minas Gerais.

Conclusäo
Em face do exposto, opinarnas pela aprovacäa do Projeto de Lei no
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1.390/97 corn as Emendas n°s 1 a 13 ao vencido, a seguir redigidas.
EMENDA N O 1

Suprima-se o inciso IV do art. 50.
EMENDA N o 2

Acrescente-se ao art. 50 o seguinte parágrafo:
"Art. 50

- u ulretor-vreslciente è o representante legal e dirigente maxima da
entidade.".

EMENDA N o 3
Dé-se 20 § 1 0 do art. 6 1 a seguinte redaçao:
"Art. 6°- ......................................................
§ 10 - A Comissão Eleitoral será composta de 5 (cinco) associados

escolhidos em Assernbléia Geral convocada para este fim, em ate 60
(sessenta) dias antes do pleito.".

EMENDA N°4
Substitua-se no § 2° do art. 70 a expressão

expressäo "5% (cinco por cento)".
EMENDA No 5

Acrescente-se ao art. 7 0 a seguinte parágrafo:
"Art.7°- ...............................
§ .... - Compete aa Conseiho Fiscal, além das atribuiçoes previstas no

estatuto, emitir parecer opinativo sobre a prestação de contas da Diretoria
para posterior aprovação pela Assembléia Geral.".

EMENDA No 6
D6-se ao § 2 0 do art. 8 0 a seguinte redação:
"Art. 80 - 	 .......................
§ 20 - A Assembléia Gera[ reunir-se-á:
I - ordinanarnente, uma vez por ano, para aprovaçao das contas da

Diretoria, e a cada 3 (trés) anos, para eleição da Diretoria;
II - extraordinarjamente, quando convocada par seu Presidente.".

EMENDA N O 7
Substitua-se no § 30 do art. 8 0 a expressão 1/5 (urn quinto)" pela expressão

1/10 (urn décimo)".
EMENDA N O 8

D6-se 20 art. 90 a seguinte redação:
"Art. 90 - A Diretoria e a Conselho Fiscal da CBGC elaborarão pIano de

cargos e salários para seus empregados, a ser consignado em reunião
conjunta, contendo o piano de carreira e a politica salarial, que incluirá
critérios de promoção e medidas para valorizaçao profissional.".
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EMENDA N° 9

Dé-se ao art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15 - 0 Poder Executivo expedirá, no prazo de 120 (cento e vinte) dias

contados da publicaçao desta lei, decreto contendo a Estatuto da Caixa
Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais,
aprovada pela Assembléia Gera[ Extraordinária, corn base em anteprojeto
proposto pela Diretor-Presidente.".

EMENDA NO 10
Substitua-se, no § 1 1 do art. 16, a expressão "pelo Diretor-Presidente e

compasta par associados corn direito a voto" pela expressão "pelo Secretário
de Estado da Seguranca Püblica.".

EMENDAN° 11
D&-se ao art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17 - As pensães pagas aos beneficiários de contribuintes da Caixa

Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito do Estado de Minas
Gerais são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Adrninistração e corresponderão a totalidade do valor atuaIizado
da remuneracão atribulda ao servidor a época do seu falecimento.".

EMENDA N O 12
Dé-se ao art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18 - 0 patrimOnia imobiliário da CBGC não poderá ser alienado sem

prévia autorizacão da Assembléia Geral.".
EMENDA N O 13

Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - As atividades da CBGC são desenvoividas par empregados

regidos pela Consolidacão das Leis do Trabaiho - CLT.".
Sala das Comissöes, 17 de novembro de 1998.
José Militão, Presidente - Ambrosia Pinto, relator - Joãa Leite.

Redação do Vencida no 10 Turno
PROJ ETO DE LEI N o 1.390/97

DispOe sabre a Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de
Trânsito - CBGC - e da autras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - A Caixa Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsita,

institulda pela Lei n° 977, de 17 de setembro de 1927, passa a denominar-se
Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas
Gerais - CBGC.

Art. 2° - A CBGC é urn serviça social autônama, sem fins lucrativas, corn
persanalidade jurIdica de direito privada, dotado de autanamia administrativa

"10% (dez par cento)" pela

'U
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Parágrafo Onico - A CBGC desenvolverá suas atividades sem gerar Onus
para o Estado.

Art. 31 - A CBGC tern como objetivo tornar disponiveis a seus contribuintes
e dependentes benefIcios e serviços de natureza assistencial e social.

Art. 4'- Compete a CBGC:
- planejar, coordenar, executar e controlar a prestaçâo de serviços e a

concessão de beneficios de natureza assistencial a seus contribuintes
If - organizar e manter atualizados os arquivos referentes aos serviços e

aos pensionistas das extintas corporacOes Corpo de Guardas e Corpo de
Fiscajs de Veiculos da Capital, posteriormente denominadas,
respectivamente Departamento da Guarda Civil e Departamento de Tránsito.

Art. 50 - A CBGC será administrada por uma Diretoria composta dos
seguintes membros, cujas atribuicoes serao definidas no estatuto da
entidade:

- Diretor-Presjdente
I- Diretor-Vice-presidente;

III - Diretor Financeiro;
IV - Diretor Administrativo
V - Diretor-Secretário
§ 10 - Os Diretores da CBGC terão mandato de 3 (trés) anos e serâo

escoihidos entre os associados relacioriados nos incisos I e II do art. 12.
§ 20 - A gratificaçâo do Diretor- presidente não ultrapassara a urna vez e

meia a remuneracao de Delegado-Geral de Poilcia da Secretaria de Estado
da Segurança PUblica, excluldas as vantagens relativas a tempo de serviço.

§ 30 - A gratificação do Diretor-Vice presidente sera de, no máximo, 90%
(noventa por cento) da gratificaçao devida ao Diretor-Presidente

§ 40 - A gratificaçao dos demais membros da Diretoria será de, no máxirno,
80% (oitenta por cento) da gratificaçao devida ao Diretor-Presidente

Art. 60 - A eleição da Diretoria será realizada em Assembléja Geral
especialmente convocada para esse fim por uma Comissão Eleitoral, nos
termos do Estatuto da CBGC.

§ 1° - A Comissão Eleitoral a que se refere o "caput' será composta de 5
(cinco) assocjados cujos nomes serão indicados pelo Diretor-Presidente ate
60 (sessenta) dias antes do pleito e aprovados pelo Conselho Fiscal ate 30
(trinta) dias antes da eleiçao.

§ 2° - A eleiçao serã direta e se realizar-á no perlodo definido no Estatuto,
respeitada a duracão do mandato prevista no "caput" do art. 50.

Art. 7° - A fiscalizacao e o controle da CBGC serão exercidos por urn
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Conselho Fiscal, composto de 5 (cinco) membros titulares e igual nümero de
suplentes, eleitos na mesma data e corn as mesmas formalidades cumpridas
para a eleição da Diretoria.

§ 10 - Os membros do Conselho poderão ser remunerados pela participacao
em reuniOes mediante jetom aprovado pela Diretoria.

§ 2° - 0 valor do jetom não será superior a 10% (dez por cento) da
gratificacão paga ao Diretor-Presidente, respeitado o limite de 2 (dois) jetons
por mês.

Art. 80 - A Assembléia Geral é a instâricia maxima de deliberação da CBGC,
nos termos do Estatuto da entidade.

§ 1 1 - A Assernbléia Geral é composta dos associados relacionados nos
incisos I a IV do art. 12 desta lei.

§ 20 - A Assernbléia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada 3 (trés) anos,
para eleger a Diretoria da CBGC e, extraordinariamente, sempre que
convocada pelo Diretor-Presidente.

§ 31 - A convocacão de que trata o parágrafo anterior ocorrerá sempre que
necessário, a critério do Diretor-Presidente, mediante requerimento de pelo
menos 1/5 (urn quinto) dos membros da Assembléia Geral.

Art. 90 - Compete ao Diretor-Presidente, ouvidos o Conselho Fiscal e os
demais membros da Diretoria da CBGC, elaborar o piano de cargos e salários
para seus funcionários.

Art. 10 - São receitas da CBGC:
I - mensalidades pagas por seus associados;
II - renda de inversão de reservas financeiras;
III - rendas patrimoniais;
IV - reversão de quaisquer importãncias, inclusive as decorrentes de

prescriçOes, doaçOes e legados;
V - juros, multas e emolumentos, taxas ou importâncias referentes a

prestação de servicos;
VI - prestaçoes de resgate de empréstirnos;
VII - outras receitas.
Paragrafo Unico - As mensalidades devidas a CBGC serâo descontadas em

folha de pagamento ou, na impossibitidade desta via, serão arrecadadas na
forma a ser definida em resolução da Diretoria.

Art. 11 - 0 quadro social da CBGC é corn posto de:
I - ex-Guardas Civis e ex-Fiscais de Trãnsito alcançados pelo art. 7 0 da Lei

n° 5.784, de 1 1 de outubro de 1971, que regularmente recolheram
contribuiçOes compulsOrias, a titulo de pensão, ate fevereiro de 1994;

- ex-Guardas Civis e ex-Fiscais de Trânsito que, mesmo tendo ingressado
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em outras carreiras da Policia Civil antes de 10 de outubro de 1971, tenham
recoihido contribuiçäo compulsOr:a, a titulo de pensão, a CBGC ate fevereiro
de 1994, nos termos dos arts. 18 e 19 do Decreto n° 7.833, de 21 de agosto
de 1964;

III - beneficiarios de pensöes devidas pela CBGC;
IV - ex-chefes de serviços e ex-chefes de seçào dos Departamentos da

Guarda Civil e do Trânsito e seus substitutos eventuais, bern como ex-
membros do Conseiho da Caixa Beneficerite dos Guardas Civis e Fiscais de
Tránsito que tenham recoihido contribuiço mensal a titulo de pensào a
CBGC ate fevereiro de 1994;

V - servidor pUblico do Estado, desde que regularmente associado;
VI - empregado vinculado a CBGC por contrato individual de trabalho.
Art. 12 - A CBGC oferecerá a seus associados os benefIcios a seguir

relacjonados bern como outros propostos por sua Diretoria e aprovados pelo
Conselho Fiscal:

- pecCilios e fundos;
II - auxIlio-funeral;
III - empréstimo.
§ 10 - Os associados a que se referem os incisos I e II do artigo anterior

terão direito, ainda, ao benefIcio do auxIl jo-natal idade.
§ 21 - Os associados poderâo receber beneficios assistenciais

complernentares, nos termos de resoluçoes conjuntas da Diretoria e do
Conseiho Fiscal.

Art. 13 - 0 exercIcio financeiro da CBGC corresponderá ao ano civil.
Art. 14 - Rca a CBGC obrigada a fornecer ao Poder Executivo as

informacoes e os dados constantes em seus arquivos, especlalrnente Os
relativos aos servidores das extintas corporaçães Corpo da Guarda Civil e
Corpo de Fiscais de Veiculos da Capital, bern corno aos seus beneficiários.

Art. 15 - 0 Diretor-Presidente apresentará, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias contados da publicaçâo desta lei, proposta contendo o Estatuto da Caixa
Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais -
CBGC -, a ser aprovada pela Assembléia Geral, convocada para esse fim.

Art. 16 - Ate que firide o mandato dos ocupantes em exercicio na data de
publicaçâo desta lei, a Diretoria permanecera corn a estrutura orgânica dada
pelo art. 11 da Lei n° 977, de 17 de setembro de 1927, modificada pela Lei n°
11.621, de 5 de outubro de 1994.

§ 10 - As eleiçoes para a sucessäo da Diretoria em exercicio na data de
publicaçâo desta lei e a constituição do primeiro Conselho Fiscal serão
convocadas por urna comissão de 5 (cinco) membros, indicada ate 30 (trinta)

515

dias antes do pleito pelo Diretor-Presidente e composta por associados corn
direito a voto.

§ 21 - Ficarn convalidados os atos praticados pela Diretoria a que se refere
o § 1° no perIodo compreendido entre o final de seu mandato e a posse da
Diretoria eleita.

Art. 17 - As pensöes aos beneficiários de contribuintes da Caixa
Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito ficarão sob a
responsabilidade da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administracâo e corresponderáo a totalidade do valor atualizado da
rernuneração atribu Ida ao servidor a época do seu falecimento.

Art. 18 - 0 patrimônio da CBGC não poderá ser alienado sern prévia
autorizacao da Assembléia Geral.

Art. 19- Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 20 - Revogam-se as disposiçöes em contrario, especialmente as Leis

n°s 977, de 17 de setembro de 1927, e 11.621, de 5 de outubro de 1994; o
art. 70 da Lei n° 5.784, de 10 de outubro de 1971, e o Decreto no 7.833, de 21
de agosto de 1964.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FERA, 20 DE NOVEMBRO DE 1998 	 Comparecimento

ATAS

ATA DA 420 a REUNIAO ORDINARIA, EM 18/11/98
Presidêncja do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata
Correspondéncia OfIcios e cartâo - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentacào de Proposicaes: Projetos de Lei n°s 1.970 a 1.976/98 -
Requerimentos dos Deputados Ermano Batista, José Militào, Sebastiâo
Navarro Vieira, Ivair Nogueira e Pericles Ferreira (3) e da Comissáo
Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar a Entrada de
Medicamentos Falsos na Rede Hospitalar PUblica e Privada, bern como para
a ComerciaJizaço dos Mesmos no Estado - Comunicaçoes: Comunicaçoes
das Comissöes de Transporte, de Saüde, de Educacao e de Defesa do
Consumidor e dos Deputados Antonio JUlio, Bilac Pinto, Alberto Pinto Coelho
(2), Wanderley Avila, Irani Barbosa, Miguel Martini, Alencar da Silveira JUnior
(2), Tarcisio Henriques (3) e Carlos Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Geraldo Rezende, Ibrahim Jacob, Alencar da Silveira Jt.inior e
Marco Regis - 2a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de lnscriçoes -
Leitura de Comunicaçoes - Despacho de Requerirnentos: Requerimentos dos
Deputados José Militâo, Sebastiáo Navarro Vieira, Ivair Nogueira e Pericles
Ferreira (3); deferimento - Discussão e Votaçao de Pareceres: Pareceres de
Redaço Final dos Projetos de Lei n°s 627/95, 1.269 e 1.403/97; aprovaçâo -
Votaçao de Requerirnentos: Requerimento da Comissão Parlamentar de
lnquerito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar a Entrada de Medicamentos
Falsos na Rede Hospitalar PUblica e Privada, bern como para a
Comercializaço dos Mesmos no Estado; aprovaçáo - 2a Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Inexisténcia de "quorum" qualificado para votaçáo das
propostas de emenda a Constituiçao - Discussão e Votaçäo de ProposiçOes:
Prosseguimento da votaço, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.114/97;
votação da Emenda n° 1; rejeiço - Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
1.393/97; votaçäo do projeto, salvo emendas; aprovaçao; questão de ordem;
leitura da Emenda n° 5; questão de ordem; suspensao e reabertura da
reunião; votação das Emendas n°s 1 a 5; aprovação - Existência de "quorum"
para discussão - Discussáo, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.121/97;
utilização do prazo regimental pelo relator para emissao de seu parecer -
Chamada para recomposiçao de "quorum"; inexistência de nUmero regimental
para continuaçâo dos trabaihos - Encerramento - Ordem do Dia.

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

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - AIlton Vilela - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio -
Antonio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely TarqUInio - Ibrahim Jacob -
Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - JoOo Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Militão - Kemil Kumaira - Marco Regis - Marcos Helênio - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto God inho - Paulo Pettersen - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastiâo Navarro Vieira - TarcIsio
Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Fires - Wilson TrOpia.

Abertu ra
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunio. Sob a protecão 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.

ia Fade1  Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Ivo José, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reuniào
anterior, que e aprovada sem restricOes.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secret6ria , nas funcOes de 1 0-Secretário, lé a

seguinte correspondência:
-	 OFICIOS
Do Sr. Celso de Mello, Presidente do STF, comunicando a decisäo desse

Tribunal sobre a Acão Direta de Inconstitucionalidade n° 1.901, cujo
requerente é o Governador do Estado.

Do Sr. Silas Brasileiro, Deputado Federal, agradecendo o convite para a
solenidade de entrega do titulo de Cidadäo Honorârio do Estado de Minas
Gerais ao Sr. Mario Osvaldo Vrandecic Peredo.

Do Sr. Tibagy Salles Oliveira, Presidente em exercicic do Tribunal de
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Alcada do Estado, e da Sra. Maria do Carmo Menicucci, Secretárja Adjunta do
Trabalho solicitando a aprovacão do Projeto de Lei no 1.914/98. (- Anexem-se
ao Projeto de Lei no 1.914/98.)

Do Sr. José Afonso da Silva, Secretárjo da Seguranca Püblica do Estado de
São Paulo, acusando o recebimento do ofIcio em que esta Casa comunica
que os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Irani Barbosa irão a Santo André
para ouvir depoimento do Sr. José Celso Machado de Castro. (- A CPI dos
Medicamentos Falsos.)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário do Planejamento encaminhando cópia
de seu artigo 'Orcamento 99 e a Mudança de Cenário". (- Anexe-se ao
Projeto de Lei no 1.941/98.)

Do Sr. Octávio Elisjo Alves de Brito, Secretárjo da Cultura, manjfestando
apoio ao Projeto de Lei no 1.914/98, do Governador do Estado, que autoriza 0Poder Executjvo a doar im6vel a ASSPROM (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o1.914/98.)

Do Sr. Ednej Lázaro da Costa Carreira, Presidente da Câmara Municipal deBotucatu SP, encaminhando cópia de requerjmeno do Vereador WaldirDuarte Florénclo aprovado por essa Casa, no qual propoe sejam isentados
da CPMF os depósjtos bancárjos correspondentes a salários. (- A Comissâode Fiscalizacao Financeira)

Do Sr. Cello Cota Pacheco, Presidente da Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais, encaminhando em atenção a requerimento da CPI dosMedicamentos Falsos, a re!acão das empresas distribuidoras demedicamentos cujos atos foram arquivados nessa autarquia entre janeiro de
1987 e agosto de 1998. (- A CPI dos Medjcarnentos Falsos)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negocios da CEF em
Minas Gerais, informando sobre liberacoes de recursos financeiros
destjnados ao Estado e a COPASAMG (- A Cornjssão de Fiscalizacao
Financeira para os fins do art. 74 da Constituicão Estadual c/c o art. 100,
inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ruy Soares Lea!, Superintendente de NegOcios da CEF em Minas
Gerais em exercIclo, informando sobre Iiberacoes de recursos flnancejros
destinados ao Estado. (- A Comissão de Fiscalizacao Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do RegimentoInterno.)

Do Sr. Joaquim Antonio César Mota, Di retor-Geral do Hospital das Clinicas,encaminhando, em atencao a requerimeno da CPI dos Medicamentos
Falsos, informacoes referentes a compras de remédios feitas pela instituiçao.
(- A CPI dos Medicamentos Falsos.)
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Do Sr. Ramon Pereira, Juiz de Direito da Comarca de Carlos Chagas,

agradecendo o convite para o Forum Técnico Organizaçao do Poder
Judiciário: Novas Perspectivas.

Do Sr. Joaquirn Valentim, 20-Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, encaminhando, para as devidas providências, cópia da
Representacão no 1.717/98, do Vereador Betinho Duarte. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei no 1.914/98.)

Do Sr. Olavo AntOnio de Moraes Freire, Presidente da Associacão Mineira
do Ministério PUblico, agradecendo convite para participar como expositor de
tema no Forum Técnico Organizaçào do Poder Judiciário: Novas
Perspectivas.

Dos Srs. Geraldo Cláudio de Sousa e Pérsio Sales Sousa, comunicando
que estão sendo vItimas de ameaças apOs participacao, como depoentes, na
CPI dos Medicamentos Falsos. (- A CPI dos Medicamentos Falsos.)

Do Sr. Devair Lucas, encaminhando cópia de documento entregue ao
Promotor de Justica da Comarca de Governador Valadares, relatando
eventos ocorridos corn ele e sua famulia em virtude de açao movida contra o
Deputado Federal Lae[ Varella. (- A CornissOo de Direitos Humanos.)

CARTAO
Do Ce!. QOR Sebastiâo Lucas Filho, Secretário Executivo da Associacão

dos Municipios da Microrregião do Vale do Rio Grande - AM VALE -, enviando,
para conhecimento, o Re!atOrio Mensal de Atividades do Orgão mencionado.
(- A ComissOo de Assuntos Municipais.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposicOes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJ ETO DE LEI N O 1.970/98

- 0 Projeto de Lei n o 1.970/98 fol publicado na ediçào de 19/11/98.
PROJETO DE LEI N O 1.971/98

Extingue cargo do Poder Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam extintos os cargos de Secretário Adjunto das secretarias de

Estado em Minas Gerais.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 13 de novembro de 1998.
Tarcisio Henriques
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estabelecida neste projeto de lei trará grande economia e mais agilidade para
a admiristracao pUblica estadual.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça, de Administracao
PUblica e de Fiscalizacao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
a art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.972/98
Declara de utilidade püblica a Federaçao de Associacoes de Pais de Alunos

do Estado de Minas Gerais - FASPA-MG -, corn sede no Municipio de Belo
Horizonte.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Federaçao de Associaçoes de

Pais de Alunos do Estado de Minas Gerais - FASPA-MG -, corn sede no
MunicIpio de Bela Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
José Militão
Justificaçao: A Federacao de Associacoes de Pais de Alunos do Estado de

Minas Gerais - FASPA-MG - é entidade civil de caráter filantrOpico, sem fins
lucrativos, corn sede no MunicIpio Bela Horizonte. Seu objetivo é definir,
representar e defender as aspiraçaes, reivindicacoes e denUncjas dos pais de
alunos das redes escolares püblica e privada do Estado no tocante ao
sistema edtjcacianal aplicado a seus filhos, sem distinçao de nacionalidade,
car, religiâo, sexo, estado civil ou credo religioso.

Seus estatutos estão registrados no CartOrio de Registro Civil de Pessoas
Juridicas de Bela Horizonte, sob a n° 3 do registro n° 67.365, !ivro A.
Conforme atesta a Sr. Jarbas Soares JUnior, Promotor de Justiça, a FASPA-
MG está em pleno e regular funcionamento ha mais de dais anos, cumprindo
as suas finalidades estatutárias no que concerne as atividades beneficentes,
culturais e educativas, e sua diretoria é composta par pessoas idOneas, que
nâo auferem remuneracao pelo exercIcjo dos cargos que acupam.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçao, para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LE! N O 1.973/98
Dá nova redaçao ao art. 2 0 da Lei no 11.052, de 24 de marco de 1993.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 2° da Lei n o 11.052, de 24 de marco de 1993, passa a vigorar
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corn a seguinte redaçáo:

"Art. 2° - Para usufruir do beneficio a que se refere a art. 1 0 desta lei, a
estudante deverá provar a condição nele referida, par meio da apresentacão
de carteira autenticada pelo respectivo estabelecimento de ensino e emitida
pela União Nacional dos Estudantes - LINE -, pela União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas - UBES -, pela União Colegial de Minas Gerais -
UCMG - au pela Federacao de Assaciaçöes de Pais de Alunos do Estado de
Minas Gerais - FASPA-MG e distribuida pelas respectivas entidades filiadas,
tais coma Uniáo Estadual dos Estudantes, uniöes municipais, diretórios
centrais de estudantes, diretórias académicos, centros académicas, grémios
estudantis e associaçöes de pais de alunos.

Parágrafo Unico - As carteiras mencionadas neste artigo terâa validade de 1
(urn) ano.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as dispasicöes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
José Militão
Justificaçäo: Objetiva este projeta de lei incluir a Federaçäo de Associaçöes

de Pais de Alunos do Estado de Minas Gerais - FASPA-MG - entre as
entidades autorizadas a emitir carteira de identificacão de estudante.

A FASPA-MG existe ha mais de 10 anos e sempre apoiau as lutas
estudantis, inclusive pelo pagamento de meia-entrada. Participa ativamente
de discussöes sabre problemas relacionados a mensalidades escolares,
questães pedagOgicas, etc. Sua representatividade faz corn que grande
nUmero de estudantes a procurem para emissão de carteiras estudantis.

Pela justica e oportunidade deste projeto, esperamos contar cam a apoio de
nossas nobres pares a sua apravacãa.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça e de Educacão para
parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimenta Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 1.974/98
Dá a denominacáo de Arlindo Porto ao trecho rodoviário - Ligaçáo 743 -,

que liga a Distrito de Leal ao Distrito de Areada, situadas no Muntcipio de
Patos de Minas, corn extensão de 21 km.

A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Passa a denominar-se Arlindo Porto a trecha rodoviário - Ligaçäa

743 -, que liga a Distrito de Lea! ao Distrito de Areado, situados no MunicIpio
de Patos de Minas, cam extensão de 21 km.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 1 - Revogam-se as dispasiçães em contrário.
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Hely Tarqumnio
Justificacao Arlindo Porto, ilustre figura de quem se pretende perpetuar a

memória e a quern se deve importante participacao na vida ptblica mineira,
nasceu no Distrito de Chumbo, no MunicIpio de Patos de Minas, em
12/1211899

Além de preemjnente fazendeiro e comercjante na locajjdade de
nascimento, destacou-se como Ilder politico dinâmico e ardoroso defensor
dos movimentos politicos do Municipio de Patos de Minas. Tanto isso é
verdade que ele iniciou carreira polItica como Vereador nesse municIpio e foi
Presjdente do diretOrio do extinto PSD. Exerceu também 0 cargo de gerente
da Caixa Econãmjca Federal de 1952 a 1970, quando, entäo, decidiu
aposentar-se

Ao falecer em 10/2/73, Arlindo Porto nos deixou urn adrnirável exemplo de
honradez e dedicaçao abnegada ao interesse social.

Por tudo isso, consideramos da malor conveniência e oportunidade tomar
emprestado o nome desse insigne cidado Para denominar o trecho
rodoviárjo mencionado no projeto, constjtujndo tal ato urna reverêncja aos
valores civicos e morais que se despontam ao contemplarse a sua vida, 

Osquais deveriam servir de inspiraçao Para as geracöes vindouras.
Contamos, pois, corn o inestimável apoio dos nobres parlamentares desta

Casa Para a aprovaçao desta proposicao.
- Publicado vai o projeto as Comissöes de Justiça, Para exame preliminar,

e de Administraçao Pübl:ca Para deiiberacao nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, iniciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LE! N O 1.975/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao dos Aposentados, Pension istas e

Idosos de Patos de Minas - AAPI -, corn sede no Municipio de Patos de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püb!ica a Associaçao dos Aposentados,

Pensionistas e idosos de Patos de Minas - AAPI -, corn sede no Municipio de
Patos de Minas.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Hely TarquInio
Justificacao A Associacao dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de

Patos de Minas, fundada em 27/2/92, é uma entidade filantrOpica corn
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duração indeterminada, e os membros de sua diretoria, de reconhecida
idoneidade, nada percebem pelo exerciclo de suas funcöes.

Conforme indica a denominacào da entidade, seu objetivo principal é
defender e sustentar, perante os poderes pUblicos, os interesses, as
reivindicaçOes e os direitos dos associados. Para tanto, presta-Ihes
assisténcia médica, odontologica e juridica, além de promover a realizaçao de
simpósios, conferências, cursos, seminários e congressos versando sobre
questoes atinentes aos idosos e aposentados.

Evidenciado o caráter assistencial da entidade, decerto Os nobres colegas
parlamentares hâo de oferecer acolhida favorável a esta proposicào.

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

PROJETO DE LEI N O 1.976/98
Prorroga a vigéncia das Resolucöes n°s 5.154 e 5.180.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica prorrogada a vigència da Resolucao n° 5.154, de 30 de

dezembro de 1994, no que se refere a remuneraçäo dos membros da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e da Resoluçâo n° 5.180,
de 29 de dezembro de 1997, referente a remuneracào do Governador e a do
Vice-Governador do Estado, a de Secretário de Estado e a de Secretário
Adjunto de Estado, ate que se discipline a aplicacâo do disposto nos arts. 37,
XI, e 39, IV, da Constituição da RepUblica.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 10 de janeiro de 1999.

Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Dilzon Melo -

Maria Olivia - Geraldo Rezende.
- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, de Administraçáo

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

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer seja realizado urn forum técnico

sobre a organizaçâo do Tribunal de Contas, nos moldes do que ora se
desenvolve nesta Casa, referente a organizaçâo do Poder Judiciário.

Sala das Reuniöes, 13 de novernbro de 1998.
Ermano Batista
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Justificaçao: Para que seja possivel posicionar-se corn respeito a relevantes
matérias em tramitaçao na Casa, envolvendo o Poder Judiciário, houve por
bern a Presidéncia deferir requerimento do Deputado Durval Angelo em que
solicitava a realização de urn fOrum técnico para debater tais matérias,
envolvendo segrnentos interessados e conhecendo-se a experiência de
outros Estados.

Da mesma forma, a Casa examina proposicoes que envolvem a
organizaçào do nosso Tribunal de Contas, especificamente a Proposta de
Emenda a Constituiçao no 48/97, que trata do Conselho Estadual de Contas
dos Municipios, e o Projeto de Lei Cornplementar n o 22/97, que dispoe sobre
a organizaçao do Tribunal de Contas, corn a criação de 25 lnspetorias
Regionais. A esse respeito, a Casa acaba de receber pedido de sua
devoluçao ao Orgão de origern.

Existe, entretanto, a obrigação legal de que as contas das Prefeituras sejam
julgadas em 360 dias, a partir de seu recebimento, conforme determina 0 art.13, II, da Lei Complementar n o 33, de 28/6/94.

Sabe-se que tal determinaçao legal não vem sendo cumprida, o que justifica
a discussão sobre a melhor rnaneira de se estruturar a Tribunal de Contas,
para que possa bern exercer suas funçaes constitucionais rnotivo pelo qual
se requer a realizaçâo do referido fOrum técnico.

- A Mesa da Assembléja
- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados José

Miljtão, Sebasfjão Navarro Vieira, Ivair Nogueira e Pericles Ferreira (3) e da
Cornissão Parlamentar de Inquerito para, no Prazo de 120 dias, Apurar a
Entrada de Medicamentos Falsos na Rede Hospitar Püblica e Privada, bern
corno para a Cornercializacao dos Mesrnos no Estado.

Comunicacoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçaes das Comissöes de

Transporte, de SaOde, de Educação e de Defesa do Consumidor e dos
Deputados Antonio Julio, Bilac Pinto, Alberta Pinto Coelho (2), Wanderley
Avila, Irani Barbosa, Miguel Martini, Alencar da Silveira JUnior (2), TarcIsio
Henriques (3) e Carlos Pirnenta.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Geraldo Rezende.
o Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, muito oportuna foi a matéria "Reforma Politica Volta a Agenda",
de autoria do jornalista William Santos, publicada no "Estado de Minas" do
Ultimo dia 15. Ela trata de assunto que e de fundamental importância para a
dernocracia, a ética e a conduta dos politicos no Brasil.
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A reportagem faz urn relato sobre Os entraves que a poiltica nacional vern
enfrentando, a cada dia, sern uma imediata reforma. E necessário refletirrnas
muito sobre esse assunto, já que nosso sistema politico é muito frágil e
volUvel.

0 Senado já iniciou a discussão do tema. No ano passado, uma comissão
especial foi forrnada para analisar as mudanças. Questöes importantes já
foram discutidas no ãmbito da cornissão, mas ainda estão longe de se
transformar em leis efetivas e duradouras. Por enquanta, já se aprovou a
adocão de urn sisterna eleitaral rnista, distrital e proporcional; a fidelidade
partidária; a voto facultativo; a cláusula de barreira; a redução do rnandato de
Senador; a dornicilio eleitoral e a financiamento das campanhas.

Para essas novas regras se transformarem em leis, a caminho é longo: elas
precisam ser aprovadas pela Comissão de Constituição e Justica e pelas
Plenários do Senado e da Câmara Federal. Ainda não está definido quando a
matéria comeca a trarnitar efetivamente no Congresso Nacional.

Estou no PMDB ha 33 anos, sempre defendendo as ideais e a programa do
meu glorioso partido. Orgulho-me de sernpre defender esse partido, que
marcou epoca e vem consolidando a democracia no Brasil. Passamos pelos
poröes da ditadura, enfrentamos polIcia, lutamos contra a censura, tivemos
em nossas fileiras homens de luta coma Ulysses Guimarães, Tancredo Neves
e Teotônia Vilela. Conquistarnos a tao sonhada democracia, buscando, a
cada dia, consolidar uma justica social digna e justa para a nasso pava. Falo
isso porque precisamos fazer urna reflexão mais profunda sabre a nossa
conduta em nossos partidos. Somente através dessa reflexäo poderemos
buscar melhores caminhos para a nossa atuaçãa em nossos partidos. 0
caminho é Unico. A reforma politica partidária é a caminho correto para a
Pais. "Esta reforma tern reflexos em todas as esferas, porque contribui de
forma decisiva para que a Pais adquira estabilidade plena. A cultura polItica
nacional tern de saber que as partidas politicos são elos das manifestacöes
dos segmentos socials", afirmou correta e coerentemente a Deputada Michel
Terner, Presidente da Cãmara Federal.

Defendo cam vigor a principia de que as politicos devem exercer as seus
mandatos para representar as ideais e a programa do partido pelo qual foram
eleitos. A demacracia e a governabilidade passam necessariamente par
partidos fortes e caesos, que representem de forma clara as diversas
carrentes de opiniâo da sociedade. SO corn rnandatas parlamentares de fato
vinculados aos partidos e que canstruiremas urn sisterna politico maduro,
democrático e eficiente.

Fico assustado quando vejo urn parlamentar tracando de partido duas, trés,



U

E
0

C

C

C

C

526quatro vezes em urn mesmo mandato A facilidade corn que 
Os politicosbras j

leiros trocam de paido, na grande maiorja das vezes, corn finaijdademerarnente eleitorai ou pessoal além de 
enfraquecer arepresentativo traj o voto do eleitor.	 sistema

Por isso, defendo uma reforma poljtjca irnedjata para não cairmos nod
escrédito popular. A proposta que a comissão especial no Senado apontousabre a fidelidade pajdarja tern a meu apoio, e buscarei adesâo em outross
egmentos da sociedade A proposta é clara e objetiva todo 

parlamentar quedeixar a paido sob cuja iegenda tenha sido eieito perde autornatimente aseu mandato

E Iogico que existem situacaes muito especIficas que nâo devem imp car aperda do mandato, coma fusâo
pajdo

	

	 incorporaçao ou constitujçao de urn novaNesse caso, é justo que o parlamentar, diante de uma nova e claraopcâo ideolOgjca permaneca corn seu mandato
A regra e clara ejusta Quem no Concordar corn 

Os rumos que seu partidoestá t
Omando, que sa:a dele, mas nâo leve a mandato cansigo, a não ser

para urn nova caminho, mas nunca para sigias já 
existentesNesse caso, queaguard a prOxima eleicao e novarnente submeta a seu nome ao eieitor.

Quero dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados que essa militáncja de quase33 anos, no PMDB credencjanos a assomar a esta tribuna e dizer quedefendemos a seu programa corn toda garra e deterrninaçao parque nosorg
ulharno5 de pertencer a esse partido que consaijdou ou meihor, queinaugurou a caminho da Cansoiidacao da democracia em nasso Pals. Era aque t:nha a dizer, Sr. Presidente Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a paiavra, a Deputado Ibrahim Jacob.
o Deputado Ibrahim Jacob - (- Lé:) "Em obsencja ao disposto no art. 82,IX, do R

egmeno lnterno a Deputado que este subscreve requer a V. Exa.seja encaminhado aflcio ao Secretárjo da Educaçao, soljcjtando que, quandoda reguIamentaç 0 do nova Piano de Carreira e Rem uneraçao do MagisteriaP
tbljco de Minas Gerais, praceda a inclusao nesse piano da ciasse deInspetor Escolar, nos termos previstos pela Resoiuçao n o 3, de 8/10/97 doCanseiho Nac jonai de Educaçao e Camara de Educaçao Básica.Sala das Reuniöes, 18 de novembro de 1998.Deputado Ibrahim Jacob.
Justificacao .

 A aludida resoluçao fixa as diretrizes para as novas pianos decarreira e remuneraçao para a m ag jsterjo dos Estados, do Distrito Federal edos municlpios, estabelecendo em seu art. 20, que 'integram a carreira domagisteria dos sistemas de ensiria ptblico as 
profissionais que exercematividades de docêncja e as que oferecem suporte pedagOgjco direto a tais
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atividades, Incluldas as de direçao ou administracao escolar, planejamento
inspeção, supervjsâo e orientacao educacjonaj'

E de se notar que a inclusâo da atividade de inspecao entre aqueias que
empreendem a exercicio do magisterlo está em sintonia corn a art. 3 0 da Lei
n° 7.109, de 1977 (Estatuto do Pessoal do Magisteria Pübiico do Estado de
Minas Gerais), e tambérn corn a caráter destacadamente pedagogico
atribuldo ao Inspetor Escolar peias Resoiucoes n os 305, de 1983; 7.149, de
1993, e 9.447, de 1998, que estabelecern normas complementares para a
inspecao escolar nas escolas do sistema educacio paf de Minas Gerais.

Na verdade, a que se pretende corn a presente solicitaçao é despertar a
atencao daqueles que irào proceder ao estudo e a eiaboraçao do nova piano
de carreira e remuneracao do pessoaf do magistério püblico mineiro, para que
nâo decijnem do conteCjdo dos dispositivos relacionados, ensejando assimmanutepcaa "in totum" dos direitos reservados ao Inspetor Escolar pelaResolucao no 3, de 1997 - CNE-CEB

Ante a expasta, canto corn a acolhjda favorével ao requerimeno"
Deputado Ibrahim Jacob - 18/11/98"
Sr. Presjdente Srs. Deputados no dia 18/2/91, fui a prirneiro orador na

abertura da 12a Legisiatura e, já naquela ocasjão, a nosso pronunciarnento
dizia respeito ao massacre da popuiaçao de Bagdá, orquestrado pelos
Estadas Unidos.

Virnos falando nos anos subseqUeptes, sabre esse assunta. Neste ano
mesmo, por duas vezes, estivemos neste Plenário discursando sobre esse
problema crônlco contra a povo iraquia pa. E mais uma vez aqui estamos paraprotestar contra a que acantece corn aquele povo. (- Lé:)

'A hrstOrja da civilizacäo nos carnprova que a isolamento do gavernante noexerciclo do pader, conduz a insensibilidade no trato da causa piiblica.
Quando aquele que governa faz abstracao do principio - sacrarnentado alias,
pela Carta Magna brasilerra - Segundo a qual tado poder emana do povo e em
seu name deve ser exercido a tendéncra é que descambe para a
autoritarjsmo e a tirania. Isso pode ocorrer no âmbito interno de cadanacao,
mas tambem sucede coma ingeréncla de urn pals em relaçaa a outro. E a que
esta acontecendo agora, quando a adminisfraçao Clinton, de nova, arneaça a
Iraque corn farmidávei ofensiva rnilitar.

Nossa premissa é váiida quando exarninarnos a poiltica externa conduzidapeia Ünica superpoténcia do planeta. Näa acreditarnos sinceramente que a
Pavo americana negligencie a tal panto as mais elernentares princIpioshu

rnanitárjos e esteja de acorda em que a indefesa populacao civil iraquiana -jâ submetjda a i mpiedoso embargo econôrnjco - sofra novas massacres. 0
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que está acontecendo, a nosso ver, é que o Presidente ianque e seus
assessores agem por obscuros interesses politicos para, em nome do povo
que governam, engendrar nova indignidade contra Bagda.

No recente episOdio em que o Iraque suspendeu a autorizaçâo para
inspeção de suas instalaçöes - autorização, a esta altura, já restabelecida - a
midia internacional colocou-se, em bloco, contra Saddam Hussein,
esquecendo-se da razão pela qual estava ete desafiando a ira americana: era
uma maneira de chamar a atenção do mundo para o embargo econômico
que, já ha alguns anos, acarreta ao povo iraquiano sofrimentos inenarráveis.

Na verdade, mesmo que as penalidades fossem suspensas amanhã, o
embargo econômico já teria sacrificado toda uma geração no pals do
Eufrates: aproximadamente 1.500.000 crianças sucumbiram, desde 1990, por
falta de alimentos e remédios. No dia-a-dia, o povo experimenta cortes de
eletricidade freqUentes, nâo ha água potável, a subnutrição é a tônica, as
familias vendem seus ü!timos utensilios domésticos para sobreviver, enfim, a
desesperança toma conta daquela gente infeliz. Ao padecimento fIsico junta-
se aquele de natureza moral, quando a populaçao, resignada e indefesa,
prepara-se para os morticinios corn que, periodicame pte, o Governo forte-
americano a ameaça.

Nào estamos aqui para defender o regime de Saddam Hussein e somos os
primeiros a aprovar o desmantelamento das fábricas de armamentos, se é
que o pals as tern. Não concordarnos, no entanto, em que todo urn povo, no
limiar do século XXI e no auge da civilização moderna, seja imolado pela
barbárie imperialista. 0 Iraque conseguiu seu objetivo imediato, ao catalizar a
atençâo mundial para os prejuizos materiais e morais que o embargo causa a
seu povo. A inspeçäo das instalaçöes será reiniciada pela ONU, e o Governo
Clinton deixa, momenta neamente, de direcionar o arsenal mortifero contra
Bagda. Cabe, então, ao resto do mundo - e o Brasil al se inclui - trabalhar
para que as restriçöes econômicas sejam abolidas, permitindo a nação
iraquiana começar o trabalho de reconstruçâo.

Nosso Pals mantém vInculos de afinidade corn o mundo árabe,
principalmente pelo fato de entre nOs estar radicada numerosa colônia dali
originária. Registramos esse fato corn confessado orgulho, descendentes que
somos daqueles bravos pioneiros que, partindo do Oriente Médio, aqui se
radicaram e muito contribuIram para o progresso da Nação brasileira. São
nossos irmãos os iraquianos, e Os laços de sangue nos exigem que
acorramos em sua defesa.

E para uma conclamaçao, portanto, que ocuparnos hoje esta tribuna, na
qualidade de representante do povo junto ao Legislativo mineiro. Juntemo-
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nos, todos, para fazer corn que o Governo brasileiro, corn o poder que Ihe
garante o assento na ONU, exija dos Estados Unidos a abdicacao da
arrogância demonstrada por seus dirigentes. A retirada do aparato bélico
concentrado no Golfo Pérsico deve ser o prirneiro passo, seguido pelo
levantamento do embargo econôrnico. Ao nos posicionarmos em favor da
nação agredida, alias, estaremos demonstrando que podemos nos fazer ouvir
na comunidade internacional, sendo a iniciativa também benéfica para o
próprio Brasil; afinal, estamo-nos preparando para enfrentar rigoroso ajuste
fiscal, exigido, em prirneira mao, pela superpotência do Node. Ora, um
minimo de independéncia nas atitudes mostrará que não nos curvamos a
toda e qualquer imposicäo, que não nos submeternos a lei do mais forte
contra o mais fraco. Ajudemos o Iraque e estaremos ajudando o Brasil!

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Junior.
o Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, que nos visitarn e
acompanham Os flOSSOS trabalhos, espectadores da TV do Legislativo, a qual
está conquistando Belo Horizonte e o interior de Minas Gerais e onde tive
oportunidade de trabalhar, venho a esta tribuna para reivindicar, mais uma
vez, segurança melhor para Belo Horizonte. "Data venia", estamos
acompanhando crescimento muito grande do nümero de "trombadinhas" e
assaltantes no centro da cidade. Estamos chegando ao final do ano, quando
a populacão belo-horizontina comeca a sair para fazer as compras de Natal e
ocasião em que aumenta o indice de assaltos na região central de Belo
Horizonte, Sr. Presidente. Todos os dias, vários aposentados de idade
avançada estão sendo assaltados, tendo que entregar a minguada
aposentadoria que recebem, a qual fica nas mãos desses "trombadinhas". Já
denunciei isso aqui, outras vezes, Sr. Presidente e Srs. Deputados, mas a
situação tern se agravado, e nada está sendo feito corn relacão a região
central de Belo Horizonte. Demos sugestöes, porque não adianta apenas
reclamar e pedir sem dar alguma sugestão. A sugestão rnaior hoje e criar, no
centro da cidade, postos de observacão, já que os "trombadinhas" roubam as
14 horas, dão uma voltinha e, as 15 horas, roubam novarnente. Todos que
frequentam o centro da cidade sabem disso. Cameras poderão ser
espaihadas pela area central. Não precisamos esperar, Sr. Presidente, que
urn canal de televisäo faca isso para comprovar o que estou falando. Não
precisamos esperar que a Rede Globo de Televisão, por exemplo, arme as
suas cameras na região central de Belo Horizonte para acompanhar o mesmo
pivetinho dos rneus tempos de Vereador, que agora é urn pivetão. Os
pivetöes estão em Belo Horizonte. Não precisamos esperar que a irnprenSa
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exponha a matéria naclonalmente, Sr. Presidente Faço esse apelo a Policia
Militar e a prOpria Prefeitura de Belo Horizonte, que tern essa
respansabilidade também. Issa que está acontecendo no centro está
comecando a acontecer nos bairras também, au seja, assaltos a mao
armada, latrocinios e muitos outros crimes.

Possa, também, falar aqui em name dos taxistas de Bela Horizonte. Na
ültima sábada, tvenias mais urn matarista de taxi assaltado, assassinada e
calocado no parta-malas do seu carro, em Bela Horizonte. Nada fol feito.
Onde está a Operaçaa Pára-Pedro, que era feita antigamente pela PolIcia
Militar?

Temas que intensificar isso agora, nessa regiäo, em Beta Horizonte,
parque, agora, cam a crise que a Brasil atravessa, a dinheiro sumiu, e essa
falta de dinheira, Sr. Presidente aumentará as assaltas. Urn javem motorista
de taxi, cam 21 anas, perdeu a sua vida no Ultimo sábado.

0 Deputada Raul Lima Neta (Em aparte) - Deputado Alencat- da Silveira
JUnior, é cam rnuita prapriedade que V. Exa. aborda esse assunta do
mamento. E fato que as pessoas de mais idade, em nossa cidade, vivem
inseguras, sem tranquil idade ate para virem aa centro, especialmente aqui, no
Bairra Santa Agastnho, ande padernas ver gangues de menores
abandanadas assaltanda as pessaas, principalmente as mais idasas.
Acredita, Deputada Alencar da Silveira JUnior, que issa se deva a falta de
reflexão sabre a social par parte de nossas autarjdades Na verdade, as
desvias, as rombos fazem corn que as autoridades aleguern falta de dinheira
para resolver as prablemas, mas, se V. Exa. fizer urna reflexão, vera que a
situação nâa é tâa dificil assim. Em Bela Horizonte, devemos ter, no maxima,
700 menares abandonadas que paderiani ser recathidas se hauvesse maiar
empenha e vantade pal Itica dos que têm autaridade para tat.

Entretanto, aparteei V. Exa. para abardar- urn assunto sabre a nossa cidade,
do qual V. Exa. está a par. Vamas ter urn aurnenta nas passagens de ônibus,
a que, sem dUvida nenhuma, var sacrificar a papulaçâa bela-harizantina
usuár,a dos transpartes caletivas. Estive em Brasilia, recentemente, e fiquei
harrarizacjo cam as preças das passagensa: R$1,00, R$1,20, para a
trabaihador ter acessa a sua casa, ao centro, aa trabalha. Bela Horizonte quer
seguir a mesma carninha. V. Exa. se lembra da épaca em que éramas
Vereadares e tivemas uma CPI do transporte caletivo em Bela Horizonte? Na
épaca, a entâa Canselheiro do Tribunal de Cantas, Mauricjo Aleixa, fez urna
declaracaa de que a SETRANS p tinha urn lucra de mais de US$8.000000,00ou US$ 1 200000000 mensais, apenas cam a aplicação do vale-transparte.
Nàa existe urna empresa de ônibus que nàa tenha lucras exarbitantes. Nâo
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tivernas essa inflacâo. Em urn perIoda de recessão, de aperto, querer
aumentar a passagem do transparte coletiva de Bela Horizonte - uma
passagem que ja é cara para a pabre trabalhador - é a demanstração da
incoeréncia e do casuismo que temas. Näo se concebe aumentar as
passagens em urn momenta de recessáa, em urn momenta em que a pava
pabre safre, especialmente a classe media. Acredito que V. Exa. tarnbém faz
coro corn aqueles Vereadores que Ia estãa agora e corn as Deputadas desta
Casa que pratestam veementemente contra esse aumenta das passagens
dos cotetivos, que nada rnais é do que uma demonstraçào da ganUncia dos
empresários, que já nadarn em dinheiro, a custa da exploracaa do pova da
Capital rnineira. Obrigado.

Sr. Presidente, corn relaçao aa assunta do aumento do transparte coletivo
em Bela Horizonte, nàa apenas a BHTrans e as Vereadores tém
responsabilidade, mas também nos, Deputados, temos responsabilidade
nesse aurnento de 15%, parque temas uma Cémara de Cornpensacáo, e a
aurnento do transparte é dada pela DER-MG.

Portanto, também cabe aos Deputadas Estaduais fazer cara corn esse
rnavimento que está sendo iniciado na Câmara Municipal de Bela Horizonte.
0 ernpresariada pode alegar que nào houve aumenta nos Ultimos dais anas.
Na entanto, a funcianalisma também está sem aumento de salários durante
esses dais anos. Se as tarifas de transporte coletiva nãa aumentaram nesse
periado, as salários dos trabaihadores, Deputado Raul Lima Neta, também
não aumentaram.

Assim, esta na hora de engrassarmos essa fileira, fazendo coro corn a
Cárnara Municipal de Bela Horizonte, cam as dais Vereadares que estão
fazendo esse protesto aa aurnento. E precisa abrir a Cémara de
Compensaçâo, a fim de verificarmos se fai justa au nâo. 0 Prefeito de Bela
Horizonte, Sr. Celia de Castro, e a Presidente da BHTrans, ex-Deputado
desta Casa, Sr. Carlàa, do PT, tarnbém defendem esse aumenta. Ontem, aa
acarnpanhar a movirnento de luto feito nesta Casa, cam tados vestidas de
preta, pensei que se tratava de urn mavimento contra a aumento abusivo do
transporte coletivo de Bela Horizonte, que fai dada pela BHTrans, pela Sr.
Carläo, e, autamaticamente, peta PT, acompanhado tambérn pelo DER-MG.

Sr. Presidente, gastaria de lernbrar também a alto Indice de criminalidade
que esta acontecenda em Bela Horizonte. As pessoas idosas, quanda vão
receber suas aposentadarias na regiäo central da cidade, são assaltadas
uma, duas, trés, quatra ou cinca vezes no rnesmo dia. Outro prablerna diz
respeita aas sinais de Bela Horizonte, ande as pivetöes estão assaltando
usando cacos de vidra, pedindo dinheiro e inibindo as pessoas que dirigem
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corn o vidro do carro aberto. Assim, tais pessoas, quando param nos sinais,
são assaltadas por esses pivetöes.

Gostaria, também, Sr. Presidente, de voltar ao assunto do taxista de 21
anos que foi assaltado e morto no ültimo sábado. Peco providéncias urgerites
a PMMG, peço providêricias ate mesmo a BHTrans, que cobra taxas
abusivas dos taxistas, a fim de que possam trabalhar na Capital. No entanto,
não Ihes proporciona nada, pois, apesar de termos em Belo Horizonte a
melhor frota do Brasil, o motorista mais assaltado e mais sacrificado do Brasil
e o motorista de taxi da nossa Capital, da nossa Regiäo Metropolitana.

0 Deputado João Leite (Em aparte)* - Obrigado, Deputado Alencar da
Silveira JUnior. Estou acompanhando seu pronunciamento que é importante,
atual e envolve urn tema que preocupa a todos. Portanto, gostaria de me
juntar a sua preocupaçao. Hoje, pela rnanhã, durante a reuniâo da Comissão
de Direitos Humanos, apresentei dois requerimentos. Assim, teremos a sua
participação e a sua ajuda, já que requeremos a Comissão que fosse feito urn
convite ao Coma ndante-Geral da PolIcia Militar, ao Secretário da Segurança
PUblica, ao Presidente da BHTrans e ao Presidente do Sindicato dos
Condutores Autônomos de VeIculos Rodoviários - SINCAVIR -, para debater
questöes afetas a segurança dos taxistas da Capital, tendo em vista o grande
nUmero de assaltos sofridos por eles.

Também outro requerimento, Deputado Alencar da Silveira JUnior, para que
sejam corividados também o Presidente da BHTrans, o Presidente do
Sindicato dos Condutores AutOnomos de Veiculos Rodovjárjos e 0
representante da Delegacia Regional do Ministério do Trabalho, para debater
questöes afetas a relação contratual existente entre as motoristas de taxi e os
donos de placas de taxis em Belo Horizonte.

Temos conhecimento - e está em questão a morte desse taxista no Ultimo
sábado, em Bela Horizonte - de que muitos motoristas de taxis que hoje
trafegam nesta Capital náo são detentores da Iicença municipal para
condução de transporte remunerado, utilizando velculos de donos de frotas
de taxis em uma relação de trabaiho que nãa garante ao motorista nenhum
direito trabalhista. Por isso estarnos convidando a Presidente da BHTrans
para que possa, na Comissão de Direitos Humanos desta Assembléia,
explicar essas questoes, e, também, o Secretárjo da Segurança e a PolIcia
Militar. E clara, contamos corn a presença de V.Exa. para nos ajudar nessa
situação tao delicada. Muito obrigado pelo aparte.

0 Deputado Alencar da Silveira JUnior - E sempre interessarite acampanhar
a pronunciamento do companheiro João Leite nesta Casa, urn lutador,
homern que saiu dos cam pos de futebol para fazer urn bom mandato e ser urn
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exemplo para nós, nesta Casa.
Deputado João Leite, quando V. Exa. apresenta a problerna das placas,

penso que temos de cobrar essa questão do Presidente da BHTrans e, acirna
de tudo, do Dr. João Luis da Silva Dias, que é Diretor ali e sempre externou
esse pensamento de, varnos colocar no popular, acabar corn esse gigolO de
placa de taxi que existe em Bela Horizonte. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputada Marco Regis.
0 Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nossa

intervencão na tribuna, nesta tarde, quase que é para simplesmente concluir
o pensamento do Deputado Ibrahim Jacob, que ainda havia pouco tecra
crIticas a polItica externa, urna poiltica perigosa dos Estados Unidos da
America em relacão a naçao iraquiana.

Gostaria de dar os parabéns a V. Exa., Deputado Ibrahim Jacob, urn dos
lIdimos representantes da colOnia árabe radicada no Brasil. Nôs,
particularmente, não somos descenderites de árabes, porque temos, no
nosso sangue, a descendência italiana e portuguesa. Mas nascemos em urna
cidade chamada Guaxupé, no Sul de Minas, urna cidade cognorninada de
Nova Turquia, dada ali haver grande contingente de descendentes de árabes.
Não sei se porque nascido em uma cidade de grande influência árabe ou se
porque meu espIrito democrata, verdadeiramente democrata, bate mais forte
no meu peito, tenho de subir a esta tribuna para manifestar minha
concordância corn V. Exa., Deputado Ibrahim Jacob, em urn momento coma
este, de atribulação internacional, em que a atual potëncia hegemOnica, os
Estados Unidos da America, tenta impor sua vontade contra todo 0 planeta. E
seria born que os dirigentes norte-americanos se mirassem no exemplo da
histôria universal, para que abaixassern urn pouco seus narizes e se
lembrassem de impérios como o egIpcio, a romano e o persa, que ficava na
região entre o Tigre e a Eufrates. Os Estadas Unidos deveriam se mirar na
história para procurar desenvolver uma politica humanitãria e solidária em
relaçao ao nosso planeta. Não podemos imaginar que, ao final do milénia,
quando a humanidade teve urn progresso cientIfico e tecnolOgica vertiginasa,
a maioria da populacão ainda não possa estar usufruindo de todos as
benefIcios desses avancos e, piar do que isso, possa estar sendo, cada vez
rnais, ameacada exatamente por aquilo que a fez progredir cientifica e
tecnologicamente, porquanto as Estados Unidos da America do Node,
poténcia hegemônica deste planeta, usam e abusam das conquistas obtidas
para rnassacrar povos rnenos desenvolvidos. E não diria povos indefesos,
pois admiro a coragem de Sadam Hussein, quando ousa desafiar esse
império hegemOnico da America. Mas, coma disse V. Exa., esse desafio não
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é o desafio de aigum insano e, sim, de uma pessoa que quer charnar a
atençâo do nosso mundo para o maquiavélico bloqueio econôrnico imposto ao
seu povo e aos povos de Cuba, da Libia. Penso que está na hora de esses
povos, alijados da politica externa dos Estados Unidos, unirern-se àqueles
que tern a coragem de desafiar a atual ordem mundial, ignObil, mesquinha,
perversa, dos Estados Unidos da America do Norte.

Aqui estamos mais urna vez, Sr. Deputado Ibrahim Jacob, porque a nossa
posicäo em defesa da humanidade e dos valores humanos e cristãos näo é
de hoje. Quando Prefeito da cidade de Muzambinho, por ocasiào da eclosão
da Guerra do Golfo, tivemos a oportunidade de, em pleno carnaval, estampar
em urn trio elétrico, montado em urn veiculo de Prefeitura, protesto contra a
invaseo do Golfo Pérsico. E estamos aqui neste parlamento corn a mesma
coerOncia de adolescentes, corn a mesma coeréncia de Prefeito e corn a
mesma coerência de Deputado neste mandato. Por isso mesmo, quando P01
aqui passava, no ano passado, o Governador Augus King, do Estado
americano do Maine, foi publicada uma nota na grande imprensa mineira, ate
corno chacota da nossa posição, por terrnos Ihe entregado uma carta
pedindo-Ihe que levasse ao Governo de seu Pals o protesto de urn
parlarnentar que representa urna parcela dos 15 milhöes de habitantes de
Minas Gerais que se opöe a essa poiltica agressiva dos Estados Unidos.

Sr. Deputado Ibrahim Jacob, louvo o pronunciamento de V. Exa. na tarde de
hoje e tenho a certeza de que Minas Gerais saberá, pelas palavras de V.
Exa., pelas nossas palavras, que a poiltica externa daquela potência e a nova
ordem mundial não säo aceitas goela abaixo por todos as cidadãos de bern
deste planeta. Podem ter a certeza de que não são apenas as terroristas,
como Ben Laden, da Arabia Saudita, que odeiam essa polItica nefasta e
perversa dos Estados Unidos. Cidadãos comprornetidas corn a paz e corn a
democracia, como V. Exa. e como nOs, tarnbém se opöem a poiltica dos
Estados Unidos da America. Esta a nossa participaçao, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, de apoio ao discurso feito pelo Deputado Ibrahim Jacob corn
muita sabedoria. Muito obrigado.

2a Parte (Ordern do Dia)
1a Ease

Abertura de lnscriçöes
0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa 2a Parte da reunião, corn a 1 1 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçães da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscricães
para o Grande Expediente da próxima reuniäo.

Leitura de Cornunicaçöes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenária das cornunicacöes

apresentadas nesta reunião pela Cornissão de Transportes - aprovacão, na
15a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 1.843/98, do Deputada Anderson
Adauto; e dos Requerimentas n

os 2.671/98, do Deputado Bené Guedes;
2.677/98, do Deputado Wanderley Avila; 2.686/98, do Deputado Geraldo
Rezende; e 2.691/98, do Deputado Miguel Martini; pela Cornissào de Saüde -
apravacäo, na 23a Reunião Ordinária, do Projeta de Lei n o 1.686/98, do
Deputado Wilson Pires; pela Cornissão de Educacão - aprovaçãa, na 20
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n

os 1.528/98, do Deputado Anderson
Adauto; 1.618/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 1.705/98, do Deputado
Wanderley Avila; 1.723/98 e 1.732/98, do Deputada Ronaldo Vasconcellos;
1.827/98, do Deputado Paulo Piau; 1.848/98, do Deputado Mauri Torres;
1.854/9, do Deputado Wanderley Avila; 1.855/98, do Deputado José Militâa;
1.861/98, do Deputada Antonio Roberto; 1.864/98, do Deputado Francisco
Rarnalho; 1.877/98, do Deputada Agostinho Patrüs; 1.880/98, do Deputado
Paulo Pettersen; 1.881/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 1.884/98, do
Deputado J000 Batista de Oliveira; e 2.700/98, da Cornissão de Educação;
pela Comissão de Defesa do Consumidor - aprovação, na 98a ReuniOo
Ordinária, do Requerirnento no 2.699/98, da Comissãa de Defesa do
Consumidor (Ciente. Publique-se); e pelos Deputados AntOnio JOlia -
indicacão dos Deputados Antonio JUlio e Anderson Adauto para a comissãa a
que se refere a art. 204 do Regirnento Interno, em substituição aos
Deputados AntOnio Roberto e Arnaldo Canarinho; Bilac Pinto - indicacão do
Deputado ROrnolo Aloise para a comissão a que se refere a art. 204 do
Regimento Interno, em substituiçäa ao Deputada Jorge Hannas; Alberto Pinto
Coelho - indicação do Deputado Luiz Fernando Faria para a comissão a que
ser refere o art. 204 do Regimento Interna, em substituição ao Deputado
AntOnio Genaro (Ciente. Designa. A Area de Apoio as Comissöes. Copia as
Liderancas); Miguel Martini - seu impedimenta de comparecer as reuniOes
ordinária e extraordinária desta Casa, nos dias 18 e 19 do corrente, quando
estará ausente do Pals; Irani Barbosa - sua ausência do Pals, de 18/11/98 a
5/12/98.

Despacho de Requerimentas
0 Sr. Presidente - Requerimenta do Deputado José Militão, em que salicita

seja a Projeto de Lei no 1.259/97, de sua autoria, incluido na ordem do dia,
tendo em vista a perda do prazo pela Comissâo de Fiscalizaçãa Financeira
para emissão de parecer. A Presidéncia defere a requerimento, em
canformidade corn a inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regirnento
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- A seguir, são deferidos, cada urn por sua vez, nos termos do o inciso VII
do art. 232, c/c a art. 140, do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira e Ivair Nogueira, em que solicitam,
respectivamente sejam a Projeto de Lei Complementar no 34/98 e a Projeto
de Lei no 1.754/98 encaminhados as comissöes seguintes a que foram
distribuldos, uma vez que as comissöes na qual se encontram perderam o
prazo para emitir seus pareceres; Pericles Ferreira (3), solicitando sejam os
Projetos de Lei n os 1.913, 1.914 e 1.945/98.encarnjnhados as comissöes
seguintes a que foram distribuidos, uma vez que a Comissão de Justiça
perdeu a prazo para emitir seu parecer.

Discussão e Votaçao de Pareceres
- A seguir, são submetidas a discussão e vatacão, sendo aprovados, cada

urn por sua vez, as Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei nos
627/95, do Deputada Raul Lima Neto, que dispoe sobre lancamenta de
esgotos e de águas residuals em cursos d'água e dá autras providências;
1.269/97, do Deputado Sebastião Costa, que autoriza a Poder Executivo a
doar ao Municipio de São Sebastião da Vargem Alegre a imóvel que
especifica; e 1.403/97, do Deputado Ibrahim Jacob, que dispoe sobre a
mplantaçao de Conseihos Regianais de Trânsito no Estado (- A sancão.).

Votacao de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimeno da Comissão Parlamentar de lnquerito

para, no Prazo de 120 Dias, Apurar a Entrada de Medicamentos Falsos na
Rede Hospitalar PCiblica e Privada, bern como para a Comercializacao dos
Mesmos no Estado sohcitando, nos terrnos regimentais, a prorrogaçaa do
prazo de seu funcionamento por mais 30 dias. Em votação, a requerimento.
Os Deputados que a apravam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a l a Fase, a Presidêncjapassa a 2a 

Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a vatação da rnatéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião as

Projetas de Lei n o
s 1.179/97, 1.384/97, 1.669/98 e 1.804/98, que receberarn

emendas em Plenário, na reunião extraordinárja realizada hoje, pela manhã, e
foram devolvidos as comissães. A Presidéncja verifica, de pIano, a
inexistência de 'quorum" para vatação de propostas de emendas a
Constituiçao, mas que a ha para a apreciação das demais matérias da pauta.
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Discussão e Votação de Proposicöes
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeta de

Lei no 1.114/97, do Deputado Raul Lima Neto, que torna obrigatôria a
existência de instalaçOes sanitárias de usa gratuita para as passageiros em
terminals rodoviários e pontos de parada de ônibus intermunicipais. A
Comissão de Direitas Humanas apinou pela aprovação do projeto. Emendado
em Plenário, voltou a prajeta a Comissão de Direitos Humanos, que perdeu
prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, a Deputado
Marcelo Gonçalves apinau pela apravacãa da emenda. Na reunião do dia 11
ültimo, a projeta fai aprovada, salvo ernendas. Em vatacãa, a Emenda no 1,
que recebeu parecer pela aprovacãa. Os Deputados que a aprovam
permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto,
apravada a Prajeta de Lei n o 1.114/97 na sua forma original. A Comissãa de
Redaçãa.

Vatacãa, em 2° turna, do Projeta de Lei no 1.393/97, da CPI do Sisterna
Penitenciário do Estado, que dispãe sabre a transparte de preso pravisória ou
condenado. A Comissão de Direitas Humanas opinau pela apravacãa do
projeta na forma do vencido em 1 0 turna cam as Emendas n

o
s 1 a 3, que

apresentau. Emendado em Plenária, valtou a prajeta a Comissão de Direitos
Humanas, que apina pela apravaçãa das Emendas n

o
s 4 e 5, que apresenta.

Em vatação, a prajeto, salvo emendas. Os Deputados que a apravam
permaneçam camo se encontram. (- Pausa.) Apravado.

Questãa de Ordem
O Deputada Gilmar Machado - Sr. Presidente, peco a leitura da Ernenda no

5, par favor.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência salicita a Sra. Secretária que

proceda a leitura da Emenda n o 5.
A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Lê:)
- A Emenda no 5, lida pela Deputada Maria Olivia, fal publicada na edição

dodia 17/10/98.
Questãa de Ordem

O Deputada Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a
suspensão da reuriião por 3 minutos, para fazermos entendimenta corn
relação a essa emenda, pals ela implica a criaçãa de alguns cargos.

Suspensãa da Reuniãa
O Sr. Presidente - A Presidência, atendenda aa pedido do Deputado Gilmar

Machado, vai suspender a reunião par 3 minutas. Estãa suspensos as nossos
trabaihos.

Reabertura da Reunião
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O Sr. Presidente - Estâo reabertos os nossos trabalhos. 	
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Em votaçáo, as Emendas n o
s 1 a 5, que receberam parecer pela

aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, a Projeto de Lei no 1.393/97 aprovado,
em 20 turno, na forma do vencido em 10 turno corn as Emendas n o

s 1 a 5. A
Comissão de Redação.

A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de "quorum" para a votação,
havendo-o, no entanto, para a discussáo das matérias constantes na pauta.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.121/97, do Deputado Jorge
Hannas, que autoriza a Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do
Estado ao Flamengo Futebol Clube, corn sede no Municipio de Cataguases.
As Comissoes de Justiça e de Fiscalizaçao Financeira perderam prazo para
emitir parecer. A Presidência indaga do relator se se encontra em condiçöes
de emitir ou se continuará a fazer uso do prazo regimental para emiti-lo.

O Deputado TarcIsio Henriques - Sr. Presidente, continuarei a fazer uso do
prazo regimental de que disponho.

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussäo, e tendo em
vista a importância da matéria constante na pauta, a Presidência vai solicitar
a Sra. Secretária que proceda a chamada dos Deputados, para a
recomposiçao de "quorum". Corn a palavra, a Sra. Secretária, para proceder a
chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 17 Deputados. Não ha

"quorum" para a continuaçao dos trabalhos.
Encerrarnento

O Sr. Presidente - A Presidëncja encerra a reuniào, convocando as
Deputados para a reunião extraordinária de logo mais, as 20 horas, e para a
reuniäo especial, de amanhä, dia 19, as 20 horas, nos terrnos dos editais de
convacaçäo, bern como para a reunião ordinária, também de amanhâ, as 14
horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada é a
publicada na edicao anterior.). Levanta-se a reuniäo.

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 19/11/98
Presidéncia do Deputado Ivo José

Sumário: Cornparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem as Deputados:
Ivo José - Maria Olivia - Ajalmar Silva - Antonio Julio - Arnaldo Penna -

Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Ermano Batista - Glycon
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Terra Pinto - Isabel do Nascirnento - lvair Nogueira - Joáo Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Maria Barros - Marcos Helénia -
Maria José Haueisen - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rëmolo Aloise - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
0 Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento nâo registra a existOncia de nümero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca as
Deputados para a especial de logo mais, as 20 haras, nos termos do edital de
convocaçäo, bern coma para a reunião de debates de amanhã, dia 20, as 9
horas.

ATA DA 35 a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia dez de novembra de mil novecentas e noventa e aito,
comparecem na Sala de ReuniOes da Mesa da Assernbléia as Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Rarnalho, Maria Olivia e Elmo Braz,
rnembras da Mesa da Assembléia; Kemil Kurnaira, José Braga, Sebastião
Helvécio e Sebastião Navarro Vieira, rnembros da Comissão de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária, e a Deputado Ermano Batista, Corregedor.
Havendo nürnero regimental, a Presidente, Deputado Rorneu Queiroz,
declara abertos as trabaihos, após a que é a ata da reuniäo anterior lida e
apravada. Isso pasta, a Presidente infarma que a reunião tern par finalidade
apreciar as processos de prestacãa de contas da aplicacãa dos recursos
liberados par esta Casa a tItulo de subvencào social, auxilios para despesas
de capital e transferências a municIpios, nos termas do art. 30, III, da Lei no
11.815, de 24/1/95, da Deliberaçáo no 1.556, da Mesa da Assembléia, e das
demais normas vigentes. Em seguida, as processos säo distribuIdos aos
Deputadas Ermano Batista, Corregedor; Dilzon Melo, relator da Mesa, e José
Braga, relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçarnentária, que,
verificando as prestaçOes de contas, emitern pareceres pela apravação dos
processos das seguintes entidades: Associação Apicultores SabinOpolis,
Associacão Atlética Santanense, Associaçäo Comun. Acão Social
Educacianal Médio Piracicaba, Associacão Comun. Benef. Moradores
MunicIpia Abaeté, Assaciacãa Comun. COrrego Valerianos, Assaciação
Comun. Desenv. São Bras, Assaciação Comun. Distrito Glaura, Assaciacão
Comun. Povoada Barra Salinas, Associacão Cornun. União Moradares Vila
Nossa Sra. Conceicâa, Associação Deficientes FIsicos Vale Ago, Associação
Mineira Paraplégicas, Assaciação Moradores Bairro Haydée Fajardo,
Assaciaçao Moradores Bairro Pinhalzinho Lopes, Associacão Moradares
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Bairro Santa Terezinha - Cor. Fabriciano, Associacâo Moradores Bairros
AntOnio Justino Riguete, Associacao Moradores Produtores Rurais Posses,
Banda Sagrado Coracâo Jesus Santanense, Caixa Escolar Bairro IndOstrias
Caixa Escolar Coronel Amantino Maciel, Caixa Escolar Edite Franca, Caixa
Escolar Fernão Dias, Caixa Escolar Sena Figueiredo, Caixa Escolar Soldado
Gustavo S. Silva Col. Tiradentes PMMG, Centro Apolo Cultural Educacionai
Sul-Mneiro Comunjdacje Cristã Apoio Açâo Social, Congado Nossa Sra.
Rosário Catupé, Conselho Central Coronel Fabriciano SSVP, Conseiho
Central Pirapora SSVP, Conselho Central Viçosa SSVP, Conselho Comun.
Chapadão Ferro, Conselho Comun. Povoado Agua Boa, Conseiho Desenv.
Comun. Descober-to Conseiho Desenv. Comun. Santana Jacaré, Creche
Comun. Santa Terezinha Creche Vovô Catarina Freitas, Fundaçao Assist.
Social Creche Dona Luiza Martins Passos, Fundacão EspIrita Rodotpho
Henriques, Fundaçao José Hilário Souza, Ho Shin Sul Tae Kwon Clube,
Hospital São Vicente Paulo - Piranga, Juventus Esporte Clube - Trés
Coracoes, NUcleo São Francisco Assis (NUcjeo Hansenianos Lagoa Prata),
Obras Sociais ParOquia São Sebastiäo - Itatiaiuçu, Prefeitura Municipal
Barroso, Prefeitura Municipal Capim Branco, Prefeitura Municipal Carmo
Paranajba Prefejtura Municipal Cláudio, Prefeitura Municipal CrisOlita,
Prefeitura Municipal Esmeraldas Prefeitura Municipal Frutal, Prefeitura
Municipal Ibiracatu, Prefeitura Municipal Iguatama, Prefeitura Municipal
Josenápolis, Prefeitura Municipal Juramento, Prefeitura Municipal Nova
Belém, Prefeitura Municipal Onça Pitangui, Prefeitura Municipal Paracatu,
Prefeitura Municipal Patrocjnio Prefeitura Municipal Pescador, Prefeitura
Municipal Piedade Ponte Nova, Prefeitura Municipal Rio Pomba, Prefeitura
Municipal Rio Prado, Prefeitura Municipal Rodeiro, Prefeitura Municipal Volta
Grande, Provmncia Santa Clara - Belo Horizonte, Sociedade São Vicente
Paulo - Varginha, Sociedade Vila Pobres Santo AntOnio, Unica Central
Associacoes Moradores Vida Nova. Submetidos a discussOo e votaçâo, são
os pareceres aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a finalidade da
reunjào, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares , convoca os
membros da Mesa e da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determjna a Iavratura da ata e encerra os trabalhos

Sala de ReunjOes da Mesa da Assembléja, 17 de novembr-o de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramaiho - Maria

Olivia - Elmo Braz - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastiáo Helvéclo -
Sebastiäo Navarro Vieira - Ermano Batista.

ATA DA 77a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAcAO
As nove horas e trinta minutos do dia doze de novembro de mil novecentos
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e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Dimas
Rodrigues, Arnaldo Penna e Ailton Vilela, membros da supracitada ComissOo.
Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado AIlton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui
ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei n°s 627/95, 1.269 e 1.403/97;
e ao Deputado Ailton Vilela, os Projetos de Lei n°s 1.775, 1.785 e 1.796/98.
Encerrada a 11 Parte dos trabaihos, passa-se 6 11 Ease da Ordem do Dia,
corn a discussão e a votacOo de pareceres sobre proposicOes sujeitas a
apreciacão do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n°s 627/95, 1.269 e 1.403/97
(relator: Deputado Arnaldo Penna). Passa-se, a seguir, a discussão e votacào
de matéria de deliberação conclusiva das comissOes. Submetidos a
discussão e votacão, são aprovados os Pareceres de Redacâo Final dos
Projetos de Lei n°s 1.775, 1.785 e 1.796/98 (relator: Deputado AIlton Vilela).
Cumprida a finalidade da reuniào, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 19 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela - Paulo Frau.

ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMIT!R PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO

N o 52/98
As nove horas e trinta minutos do dia doze de novembro de mu novecentos

e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados
Sebastião Costa, Durval Angelo, Ambrósio Pinto e Tarcisio Henriques,
membros da Comissão supracitada. Havendo nOmero regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Durval Angelo, 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 esta reuniäo se
destina a apreciar o parecer do relator, Deputado AmbrOsio Pinto, sobre a
Proposta de Emenda 0 Constituição n o 52/98. Corn a palavra, o relator faz a
leitura de seu parecer, mediante o qua[ conclui pela aprovacOo da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Na fase de discussão, faz uso da
palavra o Deputado TarcIsio Henriques, que apresenta requerimento
solicitando o adiamento da discussOo do parecer do relator por cinco dias,
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para que se considerem as propostas surgidas no Forum Técnjco
Organizaçao do Poder Judiciário: Novas Perspectivas, que se iniciará logo
mais as 14h3Ornin, no Plenãrjo. Colocado em votaçào, é o requerimeno
aprovado. 0 Deputado Durval Angelo, com a palavra, apresenta requerirnepto
no qual solicita seja o parecer do relator, Deputado AmbrOslo Pinto, entregue
aos participantes do referido FOrum Técnico. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a prOxima reunião extraordinária, a realizar-se em 18/11/98, as 15 horas,
corn a finalidade de se apreciar o parecer, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 18 de novembro de 1998.
Sebastjão Costa, Presidente - Marcos Helênio - Tarcisio Henriques -

Ambrósio Pinto.
AlA DA ioa REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As quinze horas do dia dezessejs de novembro de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Cãmara Municipal de São Gonçalo do Pará
os Deputados João Leite e Ivair Nogueira, membros da supracitada
Comissão. Nos termos do art. 125, § 30, do Regimento Interno, o Presidente,
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e informa que ela se destina a
ouvir os Srs. Antonio Carlos Lima, Presidente da Cãmara Municipal de São
Goncalo do Pará; Afrãnio José Fonseca Nardy, Assessor da Procuradoria da
RepOblica em Minas Gerais; Emanuel Vitor Guimarães, Coordenador
Estadual de Epidemiologia Ambiental, representando o Sr. Wilmar de Oliveira
Filho, Secretário da SaOde; Huberto Rodrigues Loes, representando a
Fundaçao Estaduaj do Meio Ambiente - FEAM - e a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Maria Amábiljs Ferreira de
Rezende, representando a Sra. Juliana Maria Ribeiro da Fonseca, Promotora
da 1a 

Promotoria do FOrum de Pará de Minas. Em seguida, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu
origem a esta reunião, e aos convidados, para que façam suas consideracoes
iniciais. Apos esta fase, abre-se debate entre os convidados, os Deputados,
os Srs. Welington Dias Silveira, agrOrlomo da EMATER-MG em São Gonçalo
do ParO; Beatriz Espindola, Vice-Presidente do CODEMA; Divino Oscar da
Silva, representante do Prefeito de São Gonçalo do Para; AntOnio Roque
Pinheiro, Presidente do Rotary Club de São Gonçalo do Pará; e lvanilde
Zaramela, Diretora da Escola Estadual Benedjto Valadares, e os Vereadores
ValquIrio Henrique Maia, Marta Viriato Amaral, Laércjo Luiz Maia, José
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Fernandes Barros, José Nilton dos Santos e João Monteiro Queiroz. A seguir.
o Sr. Divino Oscar da Silva entrega a Comissão cOpia de pedidos de
informacOes dirigidos aos Srs. Ricardo Sávio de Oliveira, Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas; Zulma Edrnéia de Oliveira
Ozório e Goes, JuIza de Direito da ia Vara CIvel da Comarca de Pará de
Minas, e José Cláudio Junqueira Ribeiro, Diretor de Atividades lndustriais e
Minerárias da FEAM. 0 Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do
Pará entrega a Cornissão urn abaixo-assinado de moradores do municipio,
em que solicitam providéncias urgentes para a retirada do lixo tOxico 16
depositado. Na oportunidade, o Presidente da Cãmara solicita desta
Comissão uma audiência corn o Governador do Estado, corn a participação
de representantes de São Gonçalo do Pará e dos Deputados da Comissão.
Em seguida, fazem uso da palavra o Presidente da Comissão e o Deputado
Ivair Nogueira para suas consideraçOes finais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, dos
convidados e de todos os presentes a reunião, convoca os membros da
Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 18 de novembro de 1998.
João Leite, Presidente - Marcos HelOnio - Ivair Noguetra.

ATA DA 102 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAcAO
PUBLICA

As dez horas e quinze rninutos do dia dezoito de novembro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos HelOnio, Sebastião Helvécio
e Ivair Nogueira (substituindo este ao Deputado Ibrahim Jacob, por indicacão
da Lideranca do PDT), mernbros da Comissão supracitada. Havendo nOmero
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Sebastião Helvécio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e comunica o recebimento
de oficios dos Inspetores Escolares da 33a Superintendência Estadual de
Ensino de Ponte Nova e das Diretoras das escolas estaduais dos MunicIpios
de BonfinOpolis de Minas e Riachinho. 0 Presidente comunica também 0
recebimento das seguintes proposicOes para receberem parecer para o 10

turno, bern como indica os relatores a que foram distribuIdas: Projetos de Lei
n°s 1.492/97 e 1.615/98 (Deputado LeonIdio Boucas); 1.828/98 (Deputado
Arnaldo Penna) e 1.940/98 (Deputado Ajalmar Silva). A seguir, passa-se a
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Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussào e a votação de
pareceres sobre proposiçoes sujeitas a apreciação do Plenário. ApOs a
discussão e a votaçao, sào aprovados os pareceres pela aprovaçâo, em 10
turno, dos Projetos de Lei n o

s 1.696 e 1.828/98 (relator: Deputado Arnaldo
Penna). ApOs a discussâo e a votaçâo, e rejeitado o parecer pela rejeiçäo, em
10 turno, do Projeto de Lei n o 1.202/97 (relator: Deputado Arnaldo Penna). 0
Presidente designa como novo relator o Deputado Sebastiáo Helvécio. A
seguir, o Presidente, na condição de relator do Projeto de Lei no 1.940/98,
determina a distribuiçao de avulsos do parecer para o 10 turno que conclui
pela aprovação da matéria e pela rejeiçáo das Emendas n os 1 e 2, da
Comissao de Defesa do Consurnidor. Passa-se a 3a Fase da Ordern do Dia,
compreendendo a discussâo e a votaçâo de proposiçôes da Comissäo. 0
Deputado Sebastião Navarro Vieira apresenta requerimento em que solicita
seja realizada reuniâo conjunta das Comissöes de Administraçao Piiblica e
Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária, para apreciarem o Projeto de Lei
Complementar n o 34/98. Cumprida a finalidade da reuniáo, a Presidência
agradece a presença dos parlarnentares, convoca as membros da Comissão
para a prOxirna reuniào extraordjriária no mesmo dia, as 16h3Omin, corn a
finalidade de se apreciar o Parecer para a 1 0 Turno do Projeto de Lei no
1.940/98, do Deputado Ivair Nogueira, determina a Iavratura da ata e encerra
os trabaihos.

Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Ailton Vilela - Antonio JUlio - Ivair Nogueira.

TRAMrrAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.815/98

Cornissào do Trabaiho, da Previdência e da Açâo Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, a projeto de lei em epigrafe visa a
declarar de utilidade pUblica a Associaçao Comunitária Amigos do Bairro
Universal e Adjacéncias, corn sede no MunicIpio de Betim.

Submetida a matéria, preliminarmente, a Cornissao de Constituiçäo e
Justiça, que nâo encontrou Obice a sua tramitaçâo e concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe, agora, a esta Cornissào
deliberar conclusivamente sabre a projeto, conforme preceitua o art. 103, I,
"a", do Regimento interno.

Fundamentacao
A referida Associaçao, corn sede no MunicIpio de Betim, é sociedade civil

corn personalidade jurIdica.
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Envida os maiores esforços visando a alocar recursos para essa região, em

que predomiriam rnoradores de baixo poder aquisitivo. Tambérn promove
mutirães e campanhas diversas para atender a suas necessidades mais
básicas e urgentes.

E importante salientar que a entidade fol institulda a partir da necessidade
irninente de dotar a aludido Bairro de planejamento eficiente para as obras ali
efetuadas nas areas de saUde, educacâo, lazer e preservacão arnbiental,
vista que a Municipio de Betim está em franco desenvoivimento, sendo urn
dos principais pôlos industrials de Minas Gerais.

Por tais motivos, é justa a aprovacão do projeto de lei em exame.
Conclusào

Em vista do exposto, opinamos pela aprovacáo do Projeto de Lei no
1.815/98 na forma praposta.

Sala das Comissöes, 19 de novembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.823/98
Comissão do Trabaiho, da Previdëncia e da Açao Social

Relatório
0 prajeto de lei em análise, do Deputado João Leite, propOe seja declarada

de utilidade pUblica a Associacão Missão Resgate, corn sede no MunicIpio de
Ipatinga.

Examinado a projeto prelimiriarmente pela Comissão de Constituicão e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe, agora, a esta Camissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme preceitua a art. 103, I, "a", do Regimenta Interno.

Fundamentacáo
A Associacào Missäo Resgate presta assistência social a viciados e

carentes, despertando-Ihes a descoberta do sentido da vida ao reintegrá-los
no seio da famlila e da sociedade.

Para isso, direciona suas atividades para a criaçäo de creches, asilos,
centros de recuperacäo de dependentes de drogas e álcool e de reabilitação
do menor infrator, atém de prornover cursos profissionalizantes nas areas de
agricultura, mecanica, artesanato e marcenaria.

Em virtude do zelo e da responsabilidade corn que realiza seu trabaiho, a
entidade merece ser reconhecida de utilidade pUblica.

Coricl usão
Em face do exposto, somos pela apravacâo do Prajeto de Lei no 1.823/98

na forma proposta.
Sala das CornissOes, 9 de navembro de 1998.
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PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI No 1.852/98
Comissâo do Trabalho, da Previdência e da Açao Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epigrafe

objetiva declarar de utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Santa Rosa da Serra, corn sede nesse municIpio.

A Comissäo de Constituiço e Justica procedeu ao exame preliminar da
matéria e emitiu parecer concluindo por sua juridicidade, constitucjonajjdade e
legalidade na forma proposta.

Agora, cumpre a este órgâo colegiado apreciar a proposico em caráter
conclusivo, em turno Unico, em atençâo ao disposto no art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
Examinados as objetivos da referida Associaçao e o trabaiho que já realizou

ate o momento, conclulmos que ela presta relevantes serviços assistenciais a
populaçâo necessitada.

Consideramos, portanto, legItirna a pretensão de se Ihe conferir o tItulo
declaratôrio de utilidade pUblica.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei no 1.852/98

em turno ünico, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO LJNLCO DO PROJETO DE LEI N O 1.856/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

RelatOrio
0 Projeto de Lei n o 1.856/98, do Deputado José Militão, visa a declarar de

utilidade pUblica a Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Porteirinha, corn sede nesse municiplo.

Preliminarrnente foi a matéria encaminhada a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora a projeto a esta Comissào para deliberaçao conclusiva em turno
Unico, na forma do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A entidade em questäo vem prestando importantes serviços a coletividade,

uma vez que tern como principal objetivo prestar serviços de assistência
social que possam contribuir para a melhoria das condiçOes de vida das
pessoas portadoras de deficiêncja fIsica ou mental.
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Em razäo do seu valioso trabalho, julgarnos ser ela merecedora do titulo

declaratório de util idade pUblica.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.856/98 na forma proposta.

Sala das Comissöes, 19 de novembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIçAO N o 52/98

Comissão Especial
RelatOrio

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo como primeiro
signatário o Deputado Durval Angelo, a Proposta de Emenda a Constituicao
no 52/98 altera a Seçâo Ill do CapItulo II da Constituiçào do Estado e
acrescenta artigo ao Ato das Disposicöes Constitucionais Transitórias.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 18/4/98, a proposicão foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, conforme
prescreve o art. 111, I, "a", do Regimento Interno.

Fu ndamentacâo
A proposta de emenda a Canstituiçào em exame tern por objetivo prornover

a unificacâo das instàncias recursais do Judiciário mediante a extincáo do
Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justica Militar, transferindo ao Tribunal de
Justiça todas as atribuicães que tocam aqueles órgãos judiciários, ficando
mantidos, contudo, as Conseihos de Justica Mititar, com suas atribuicoes e
competências, na primeira instância.

A reestruturacäo do Judiciário nos termos propostos impöe a supressáo dos
dispositivos constitucionais que aludem a existOncia do Tribunal de Justiça
Militar e do Tribunal de Alçada, bern como alteraçöes em outros preceitos
constitucioriais, para adaptá-los a nova configuracão da justiça estadual
estabelecida pelo projeto.

A proposicão determina, ainda, modificacoes incidentes sobre a Ato das
Disposiçoes Constitucionais Transitôrias, nos termos seguintes:

- as atribuicöes e as competências do Tribunal de Alcada e do Tribunal de
Justica Militar passam a ser exercidas pelo Tribunal de Justica;

- as cargos de Juiz de Alçada e de Juiz do Tribunal de Justica Militar se
transformam em cargos de Desembargador, mantida a classe de origem para
efeito de composiçâo do quinto constitucional;

- ficam mantidas as composiçöes dos Grupos de Câmaras e das Cârnaras
lsoladas do Tribunal de Alçada, ate que a Regimento lnterno do Tribunal de
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- os atuais acupantes de cargos do Quadro de Servidores da Secretaria do
Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar são transferidos para a
Tribunal de Justiça, onde continuarão a exercer as mesmas atribuiçoes, ate
que a Lei de Organrzaçao e Divisão Judiciárias do Estado disponha sobre a
matéria;

- fica a cargo do Presidente do Tribunal de Justiça a encarninhamento, a
Assembléia Legislativa, de projeto de lei dispondo sabre a nova arganização e
o funcionamento do Tribunal de Justiça.

Eis, em sintese, a matéria versada na praposição. 0 seu exame conduz a
canstatação de que &ão, inümeras as razöes que apontam para a unificaçao
das vias recursais do Judiciário, a começar pela racianalização dos serviços,
sejarn de natureza administrativa, sejam de ordem jurisdicianal. A
instrumentacao dos meias necessárias ao pleno funcionamento do Tribunal
de Alçada pressupöe todo urn aparato arganizacianal próprio, a mesmo
ocorrendo corn referéncia ao Tribunal de Justiça, senda certo que, havendo a
fusão dessas Cortes, ter-se-ia, coma canseqüência imediata, a racionalização
administrativa, vista que, em substituição as duas estruturas organizacionais
paralelas, terIamos apenas uma estrutura administrativa.

Também aspectas de ordem jurisdicional estãa a respaldar a fusão do
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Alçada. Citem-se coma exemplo as
inUmeros conflitos de campeténcia que surgem entre as dais Orgãas
judiciários, camprometenda a livre curso dos feitos que alE tramitam e, par
conseguinte, atrasando a prestaçãa da tutela jurisdicional, corn prejuizos
incalculávejs para as jurisdicianados. Extinto a Tribunal de Alçada e
repassadas suas atribuiçoes para a Tribunal de Justiça, a passibilidade de
acarrência desses conflitas simplesmerite deixaria de existir.

Cumpre ressaltar que, ariginariamente, a razão determinante do surgimenta
do Tribunal de Alçada foi a necessidade de se criar uma instãncia judiciária
cam competéncia para pracessar e julgar, em grau recursal, causas de
pequeno valor, bern coma infraçoes de pequeno patencial afensivo.
Poster p ormente expandiram-se as competências deferidas a esse Tribunal,
desvirtuandoo de sua finalidade onginária. Atualmente, a Tribunal de Alçada
julga causas de importância equivalente àquelas cametidas ao Tribunal de
Justiça, fixando-se a competéncia de urn e de outro samente em razão da
matéria. Tanto e assim que, das decisöes emanadas do Tribunal de Alçada,
cabem recursas apenas para a Superior Tribunal de Justiça e para a
Supremo Tribunal Federal, a maneira do que acorre cam relação ao Tribunal
de Justica. Saliente-se, autrossim, Clue a instituiçao dos Juizados Especiais
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CIveis e Crirninais reforça ainda mais a tese da unificaçãa, porquanto a estes
compete a julgamenta das causas de pequeno valor e das infraçoes de
pequeno potencial ofensivo, as quais, conforme dita, foram a motiva
determinante da criacãa do Tribunal de Alcada.

E de se considerar, ainda, coma outro aspecto pasitivo da propasta em
exame a fato de que a pretendida unificação tornaria, para as magistrados,
menos penosa a ascensãa ao cargo de Desembargadar, a que representaria
urn atrativa a mais para a carreira da magistratura. Coma conseqüência
Iogica, teriamas a recrutamento de candidatas mais qualificados para a
exercIcio da atividade judicante. Outra canseqüência importante é que seriarn
alçados ao ôrgãa maxima do Judiciário estadual magistradas mais jovens, a
cujo entusiasmo e dinamisma se somariam a experiência e a ponderacão dos
Desembargadores mais antigas, dando lugar aa equilibria pluralista e
dernocrático que deve marcar urn órgão calegiado.

Cumpre salientar que, canquanto nassa entendimento seja favorável a
unificacãa do Tribunal de Alçada corn a Tribunal de Justica, somos contrárias
a extinção do Tribunal de Justiça Militar, pois as causas de cornpetência
dessa Carte se revestem de uma especificidade tal que julgamos imprOpria
EnduE-las no âmbito de competéncia de outro ôrgaa que não seja de natureza
eminenternente militar. Assim, farmulamas, ao final deste parecer, a
Substitutivo n o i, que contempla tãa-sarnente a fusão do Tribunal de Alçada
corn a de Justiça.

Analisados as aspectos atinentes aa mérito da praposta, cumpre
procedermas ao exame da rnatéria sob a perspectiva ju rid ico-constitucional.
Nesse passo, é nuclear para a campreensão do tema a disposta no art. 96, II,
"c" e "d", da Constituicãa Federal. Tais preceitas estabelecem a competéncia
privativa do Tribunal de Justiça para inaugurar a processa legislativo em
matéria relativa a criacãa ou a extinçãa dos tribunals inferiares, bern coma a
alteraçao da organizacão e da divisãa judiciárias. A vista desses dispositivas,
a proposiçãa em exame safre a objecão de canter urn vicia de iniciativa
insanável, pois somente a Judiciária, mais precisarnente a Tribunal de
Justiça, poderia deflagrar a processo de producãa normativa sabre a matéria.
Haveria, assim, par parte do Legislativo, uma usurpacãa de parcela de pader
canstitucionalmente deferida ao Judiciária.

Ora, essa tese é equivocada, porquanta desconsidera a fato de que a regra
instituidara da reserva de iniciativa vincula tão-somente a legislador ordinária,
mas não a legislador investido de poderes canstituintes. Dito noutros termas,
sornente para a produçãa de normas infraconstitucionais tern aplicacão a
regra de iniciativa privativa, mas em matéria de preceitas constitucianaiS é
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Ilcito ao legislador constituinte deflagrar a processo normativo, tanto mais no
caso em análise, pois se trata da estruturação do Poder Judiciário. Corn
efeito, a Constituiçao Federal confiou ao constituinte estadual a tarefa de
estruturaçao dos poderes pOblicos estaduais. Nesse mister, ele somente está
jungido aos principios emanados da Carta Federal, não se sujeitando, pois, a
limitação da reserva de iniciativa, que se volta para o legislador ordinário. A
esse propósito, e oportuna a transcriçao do § 10 do art. 64 da Carta Estadual,
dispositivo que se refere a proposta de emenda a constituiçao, vazado nos
seguintes termos:

'Art. 64-

§ 10 - As regras de iniciativa privativa pertinentes a Iegislação
Infraconstitucional não se aplicam a competêncja para a apresentação da
proposta de que trata este artigo.".

Tal fato decorre da posição de supremacia que a norma constitucional
ostenta em relaçao a norma ordinária, a que é perfeitamente compreensIvel
tendo em vista as processos de formaçao de uma e de outra. Uma opçáo
poiltica, para ser traduzida em norma jurdica de "status" constitucional,
demanda urn "quorum" qualificado, ao passo que a malone simples é
suficiente para assegurar a positivação de uma norma ordinária. Eis o
principal traço distintivo entre uma normatividade superior, de indole
constitucional, e a outra, de natureza ordinária, esta, sim, sujeita a limitaçao
imposta pela reserva de iniciativa.

Deve-se ressaltar que a extinção do Tribunal de Alçada, corn o
conseqUente repasse de suas atribuiçoes ao Tribunal de Justiça, é iniciativa
apoiada pela OAB, pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo
Ministérjo PUblico, sendo de se registrar, outrossim, que essa unificaçao
ocorreu nos Estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, corn reflexos
altarnente positivos para a administração da Justiça desses Estados da
Federacäo. Registre-se ainda que proposta análoga está em tramitaçao no
Estado de São Paulo.

Conclusão
Em face do exposto, somos favorávejs a Proposta de Emenda a

Constituiçao n o 52/98 na forma do Substitutivo n o 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N O 1

Altera a Seção III do CapItulo II da Constituiçao do Estado de Minas Gerais
e acrescenta artigo ao Ato das Disposiçaes Constitucionais Transitónias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art . 1° - Os dispositivos da Constituição do Estado a seguir mencionados
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passarn a vigorar corn a seguinte redaçäo:

"Art. 96 - São órgãos do Poder Judiciário:
- a Tribunal de Justiça;

II - o Tribunal de Justica Militar;
Ill - as Conselhos de Justiça Militar;
IV - as Tribunais do JOn;
V - as JuIzes de Direito;
VI - as Juizados Especiais.

Art. 98 - .....................
Ill - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-6 por antigUidade e

merecimento, alternadarnente, apurados na Oltima entrãncia;

Art. 103 - Compete privativamente:

II - ao Tribunal de Justiça:
a) expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia interna

do Poder Judiciário, ressalvada a autonomia adrninistrativa do Tribunal de
Justiça Militar.

Art. 104 - Compete privativarnente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder
Legislativo, observadas as limitaçOes desta Constituição:

I - a alteracâo do nOmero de seus membros e dos membros do Tribunal de
Justiça Militar;

II - a cniação e a extinçãa de cargo e a flxacão de vencimentos de seus
membros, dos juizes, inclusive do Tribunal de Justiça Militar, dos servicas
auxiliares e as dos juIzes que Ihe forem vinculados;

Art. 106- ...................

b) o Secretániode Estado, ressalvado a disposta no § 2 0 do art. 93, as
JuIzes do Tribunal de Justica Militar, as Juizes de Direito, as membros do
Ministérlo POblico, a Comandante-Geral da Policia Militar e as Prefeitos
Municipais, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;".

Ant. 110- .......................
§1°- ..........................
§ 2° - 0 Juiz do Tribunal de Justica Militar e a Juiz Auditor gozarn,

respectivarnente, dos mesmos direitos, vantagens e vencimentas do
Desembargador do Tribunal de Justiça e do Juiz de Direita de entrãncia
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especial e se sujeitam as mesmas vedaçoes.".
Art. 20 - Ficam suprimidos o § 1 0 do art. 106 e os arts. 107 e 108 da

Constituição do Estado.
Art. 30 - Fica acrescentado ao Ato das Disposiçoes Constitucionais

Transitárjas da Constituiçao do Estado o seguinte artigo:
"Art. .... - As atribuiçaes e competências do Tribunal de Alçada, que fica

extinto, passam a ser exercidas pelo Tribunal de Justiça do Estado.
§ 1° - Os cargos de Juiz de Alcada, corn seus atuais ocupantes, são

transformados em cargos de Desembargador, mantida a classe de origem
para efeito de composição do quinto constitucional.

§ 2 0 - Ficam mantidas as composiçôes e a competéncia dos Grupos de
Câmaras e das Cãmaras Isoladas do Tribunal de Alçada, ate que 0
Regimento Interno do Tribunal de Justiça disponha sobre o assunto.

§ 30 - Os atuais ocupantes de cargos do Quadro de Servidores da
Secretaria do Tribunal de Alçada são transferidos para o Tribunal de Justica,
onde continuarão a exercer as mesmas atribuiçoes, ate que a Lei de
Organização e Divisão Judiciárias do Estado disponha sobre a matéria.

§ 40 - 0 Presidente do Tribunal de Justica, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias da data de publicação desta emenda, encaminhará a Assembléla
Legislativa projeto de lei complementar dispondo sobre a nova organização e
o funcionamento do Tribunal de Justiça.".

Art. 41 - Esta emenda a constituiçao entra em vigor na data de sua
publicaçao.

Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1998.
Sebastião Costa, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Marcos Helênio.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.696/98
Comissão de Administraçao Püblica

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epigrafe tern

por objetivo autorizar o Poder Executivo a indenizar o professor, o regente de
ensino ou o servidor do quadro do magistérlo designado e dernitido por causa
da municipalizaçao do ensino.

A proposiçao foi publicada no 'Diário do Legisiativo" de 16/4/98. Tendo a
Comissão de Constituição e Justiça perdido o prazo regimental para se
pronunciar preliminarmente sobre a matéria, vem o projeto a esta Comissão
de mérito para receber parecer no 1°turno, nos termos do art. 102, I, c/co art.
140, do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 art. 1 0 da proposição em epIgrafe objetiva autorizar o Governo do Estado

a indenizar o professor, o regente de ensino ou o servidor do quadro do
magistério designado e demitido em virtude da municipalizacão do ensino,
desde que esses profissionais comprovem o efetivo exercIcio de serviços
prestados ao Estado por mais de cinco anos, ininterruptos ou não, e a não-
renovação de seus contratos em virtude da inexist6ncia de vagas ocasionada
pela implantacão da municipalização do ensino.

Urn dos princIpios norteadores dos atos da adrninistração pibIica é o da
legalidade, conforme se ye da leitura do art. 37 da Constituição da Repüblica,
que, corn a redacao dada pela Ernenda Constitucional n° 19, adicionou aos
principios já existentes o da eficiência. No que tange ao princIpio da
legalidade, significa dizer que o administrador pUblico, ainda que no exercIcio
da sua discricionariedade, segundo critérios de oportunidade, conveniência,
justica e equidade, ha que se conduzir nos limites da lei. A discricionariedade,
assim, implica iiberdade de atuação nos limites tracados pea lei, conforme
bern expressa a administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, na sua obra
"Direito Administrativo".

Nesse passo, recorrernos aos rnandamentos da Lei n° 10.254, de 1990, que
instituiu o Regime JurIdico Cinico do Servidor Pblico Civil do Estado de Minas
Gerais e que estabelece, em seu art. 10, as regras a serem observadas para
o suprirnento de pessoal nos casos de comprovada necessidade.
Estritarnente nos casos de substituição, durante o impedimento do titular do
cargo e quando da ocorrência de vaga, exciusivamente ate 0 provimento
definitivo do cargo, prevé a lei a possibilidade de designacão de professor,
para regência de classe, de especialista em educacão e de serviçal, para
exercIcio exciusivo em unidade estadual de ensino.

Assim, é IIcita a designação para o exercicio de função ptiblica, nos casos
de substituicão e de cargo vago, para suprir comprovada necessidade de
pessoal, o que deve ser feito rnediante ato proprio publicado no diário oficial
do Estado, corn a indicação do prazo e rnotivo, sob pena de nulidade do ato e
de responsabilidade do agente que Ihe tenha dado causa. E o que dispöe o §
3° do art. 1Oda lei destacada.

Ora, é do conhecirnento de todos nós, parlamentares e demais cidadãos, a
relevância dos serviços prestados na area da educacão, sobretudo nos dias
de hoje, quando vivemos situação de incerteza quanto ao exercIcio dos
direitos sociais em sua plenitude. No rnornento atual vivenciado pela
sociedade brasileira, os direitos sociais, entre os quais se ressalta o da
educacão - direito de todos, dever do Estado e da farnilia -, vêrn sendo alvo
de restrição significativa em face dos cortes orçamentários implementados
pela pot itica de contencao de gastos adotada pelo Governo do Estado. Diante
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desse quadro, paira sobre os servidores e demais trabalhadores brasileiros a
arneaça da recessâo e do desemprego.

A luz desses argumentos, portanto, parece-nos injusto ignorar 0 apelo
desses servidores do quadro do magistério, dispensados após anos de bons
serviços prestados na seara educacional sem a contrapartida do recebimento
de qualquer indenizaçao pela dispensa de seus serviços.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.696/98.
Sala das ComissOes, 18 de novembro de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

Sebastio Helvécio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.828/98

Comissão de Administraçao Püblica
RelatOrio

De autoria do Ministério PUblico do Estado de Minas Gerais, por meio do
Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epIgrafe extingue
gratificaçoes previstas na Lei no 11.181, de 10/8/93, e dá outras providéncias.

Preliminarmente, a Comissâo de Constituiçáo e Justiça emitlu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

A seguir, a proposiçâo foi encaminhada a esta Comissão para receber
parecer de mérito, fundamentado nos termos a seguir.

Fundamentaçâo
O projeto em tela propöe a extinção da Gratificaçáo de Apoio ao Ministério

Piblico, de que tratam o "caput" e o § 1 0 do art. 23, e da Gratificaçao Especial
prevista na Lei no 9.529, de 30/12/87.

Cuida, ainda, a proposiçáo da incorporaçâo das referidas gratificaçoes ao
vencimento básico dos servidores beneficiários, garantindo-se a continuidade
da sua percepção, uma vez que as gratificaçoes, por sua natureza, não se
incorporam automaticamente ao vencimento, necessitando de lei que
determine a sua integraçào.

Ressalte-se que em face da reforma administrativa promovida pela Emenda
a Constituiçao n o 19, de 1998, notadamente quanto a nova redaçào dada ao
art. 37, XIV, da Carta Magna, 'os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor ptblico näo serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores".

Nesse passo, consideramos justa e oportuna a intençao de garantir a
permanência dos valores pecuniários percebidos pelos servidores do
Ministério Püblico por tao longo tempo.
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Ademais, conforme já salientado no parecer da Comissâo de Constituicao e

Justiça, a iniciativa em apreço já foi adotada pelo Poder Executivo e por esta
Casa Legislativa em relação aos seus respectivos servidores.

Conclusão
Somos, portanto, favoráveis aprovaçâo do Projeto de Lei no 1.828/98.
Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião Helvécio -

Marcos Helênio.

coMuNlcAcciEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 18/11/98, as seguintes comunicaçoes:
Do Deputado Alencar da Silveira Junior (2), dando ciência a Casa do

falecimento da Sra. Ida dos Santos Rodrigues, ocorrido em 8/11/98, nesta
Capital, edo Sr. Ildeu Penido Andrade, ocorrido em 5/11/98, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tarcisio Henriques (3), dando ciência a Casa do falecimento
das Sras. Leda Teixeira Carvalho, ocorrido em 14/11/98, em Cataguases,
Maria Edith Barbosa Franca, ocorrido em 14/11/98, em Leopoldina, e Lauridia
Martins de Oliveira, ocorrido em 14/11/98, em Itamarati de Minas. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Paulo César Hastenreiter Portes, ocorrido em 14/11/98, em Lajinha. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.
lone Morais Vieira Olavo, ocorrido em 18/11/98, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência a Casa da inauguraçào
do Memorial Carlos Drumond de Andrade, ocorrida em 31/10/98, em Itabira. (-
Ciente. Oficie-se.)
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ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 20/11/98
Presidéncia do Deputado Olinto Godinho

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Agostinho PatrUs - Ambrosia Pinto - Dimas Rodrigues -

Ibrahim Jacob - José Braga - José Henrique - José Militão - Olinto Godinho -
Pericles Ferreira - Rémolo Aloise.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento nào registra a existência de niimero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca as
Deputados para a reuniâo de debates de segunda-feira, dia 23, as 20 horas.

ATA DA 309a REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 18/11/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende

SumOrio: Comparecimento - Abertura - P Parte: Atas (3) - 21 Parte (Ordem
do Dia): Discussâo e Votaçäo de Proposiçoes: Inexisténcia de "quorum"
qualificado para votação de propostas de emenda a Constituicao; chamada
para recomposiçao do nUmero regimental; existência de "quorum" para
discussão - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.121/97;
designaçao de relator; utilizacao pelo relator do prazo regimental para
emissâo de parecer - Prosseguimento da discussäo, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei Complementar no 36/98; discurso do Deputado Gilmar Machado;
encerramento da discussâo - Discussäo, em 2 0 turno, do Projeto de LeiComplementar n o 33/98; encerramento da discussào - Discussâo, em 10
turno, do Projeto de Lei no 1.179/97; apresentacao de emendas;
encerramento da discussáo - Discussao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no
1.384/97; apresentacao de emenda; encerramento da discussào - Discussâo,
em 10 turno, dos Projetos de Lei n os 1.424, 1.470 e 1.569/97, 1.621, 1.630,
1.640 , 1.654 e 1.665/98; encerramento da discussâo - Discussäo, em 10
turno, do Projeto de Lei no 1.669/98; apresentaçao de emenda;
encerramento da discussäo - Discussão, em 10 turno, dos Projetos de Lei no's
1.701, 1.708, 1.709, 1.743, 1.762 e 1.800/98; encerramento da discussão -
Discussao em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.804/98; apresentaçao de
emendas e subemenda; encerramento da discussao - Discussào, em 1°
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turno, do Projeto de Lei no 1.814/98; encerramento da discussão - Discussão,
em 2° turno, dos Projetos de Lei n os 1.284, 1.332, 1.423 e 1.465/97;
encerramento da discussào - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no
1.479/97; apresentacão de emendas; encerramento - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei no 1.485/97; encerramento da discussâo - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei no 1.584/97; apresentacäo de substitutivo;
encerramento da discussáo - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei nos
1.597, 1.617 e 1.631/98; encerramento da discussão - Discussào, em 20
turno, do Projeto de Lei no 1.645/98; requerimento do Deputado José Militäo;
inexistência de "quorum" para votação; prejudicialidade do requerimento;
apresentacão de emendas; encerramento da discussäo - Discussão, em 211
turno, do Projeto de Lei no 1.707/98; encerramento da discussão - Chamada
para recomposicâo de "quorum"; inexistência de "quorum" para votação -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Rarnaiho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho PatrOs - 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 - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Hely TarqüInio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Joào Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando
Faria - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcislo
Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nOmero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a protecâo de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da i-eu niáo anterior. 1  Parte

Atas
- 0 Deputado Dilzon Melo, 4 0-Secret6rio, nas funçOes de 20-Secretário,
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procede a leitura das atas das trés reuniöes anteriores, que são aprovadas
sem restriçães.

2a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Nos termos do editai de

convocacao, a Presidéncia vai passar a 2a Parte da reunião, corn a discussão
e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposiçoes
o Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de piano, a inexisténcia de

"quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda a Constituicão,
determina ao Sr. Secretário que proceda a chamada para recomposição do
"quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 30 Deputados. Não ha

"quorum" para votação, mas o ha para a discussão das demais matérias
constantes na pauta.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.121/97, do Deputado Jorge
Hannas, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do
Estado ao Flarnengo Futebol Clube, corn sede no MunicIpio de Cataguases.
As Comissöes de Justica e de Fiscaiização Financeira perderam o prazo para
emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 147 da Resoluçâo n o 5.065, de
1990, a Presidéncia designa relator da matéria o Deputado TarcIsio
Henriques e indaga de S. Exa. se está em condicöes de emitir seu parecer ou
se fará uso do prazo regimental.

o Deputado TarcIsio Henriques - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental.

Prosseguimento da discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei
Compiementar no 36/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que altera a
composição do Coiar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, de que trata o art. 21 da Lei Complernentar no 26, de 14/1/93, que
relaciona os municIpios que compãem o Colar Metropolitano. A Comissão de
Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A Cornissão de Assuntos
Municipais opina por sua aprovação. Continua em discussão o projeto. Corn a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Gilmar Machado, que ainda dispöe de 41
minutos.

o Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas galerias, na reunião anterior debatemos
esse projeto e explicamos as razöes que nos levaram a nos posicionar
favoravelmente a ele. Esclarecemos os trés pontos fundamentals que nos
levaram a apoiá-lo, na medida em que esses municipios são cidades-
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dormitOrios. Precisamos rediscuti-los. Como ha pessoas que moram nesses
municIpios e trabaiharn aqui, ha a necessidade de urn acoplamento mais
global. Portanto, na area do transporte, da saüde e da educacao, é preciso
uma adequacão e uma participacão de ambos na discussão regional, para
que não tenhamos mais prejuizos, principalmente para a cidade de Belo
Horizonte. Para que todos possam ter urn sistema eficiente, estamos, entáo,
defendendo essa proposta muito bern formulada pelo Deputado Ronaido
Vasconcellos. Essas são as razöes que nos levarn, então, a votar
favoravelmente ao projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a

discussão.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar no 33/98, do

Deputado Antonio JUlio, que dá nova redacão 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 Adrninistração PUblica opina pela aprovacão do
projeto. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei no 1.179/97, do Deputado Gil
Pereira, que dispOe sobre a politica, o gerenciarnento e o Piano Estadual de
Recursos HIdricos e dá outras providéncias. A Cornissão de Justiça conciut
pela constitucionalidade do projeto corn as Emendas n

o
s 1 a 8, que

apresenta. A Comissão de Politica Energetica perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo no 1, que apresenta, ficando prejudicadas as Emendas
n

o
s 1 a 8, da Comissão de Justica. A Comissão de Fiscalizacão Financeira

opina por sua aprovacâo na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de Meio
Ambiente, corn as Emendas n

o
s 9 a 12, que apresenta, flcando prejudicadas

as Emendas n
os 1 a 8, da Corn issão de Justica. Em discussão, o projeto.

- Vém a Mesa:
EMENDAS AO SUBSTITUTIVO N o 1 AO PROJETO DE LEI N o 1.179/97

EMENDA N o 13
D&-se ao § 30 do art. 33 a seguinte redação:
"Art. 33 - .............
§ 30 - Os consórcios ou as associaçöes intermunicipais de bacias

hidrograficas, bern corno as associacOes regionais e multissetorlais de
usuários de recursos hIdricos, legairnente constituidos, poderão ser
equiparados as agéncias de bacias hidrográficas, para os efeitos desta lei,
por ato do Conseiho Estadual de Recursos Hidricos, para o exercIcio de
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funçães, competéncias e atribuicoes a elas inerentes, a partir de propostas
fundamentadas dos respectivos comités de bacias hidrográficas.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificaçao: 0 art. 33 do substitutivo prevê o reconhecimento como agenda

de baca hidrográfica de associaçoes regionais, locals ou multissetorjais de
usuários. Assim, urna associação local e setorial de usuários poderia ser
equiparada a agenda de bacia hidrografica.

A predorninãncia de interesses meramente setoriais ou locals certamerite
ensejaria comprometimento do uso mUltiplo das águas ou do planejamento
global da bacia, afrontando principios significativos da politica de recursos
hidricos previstos no prOprio projeto.

Esta emenda visa, portanto, a adequar o texto, exigindo que a associação
de usuários seja, pelo menos, multissetorial e de âmbito regional. Além disso,
condiciona a equiparação a apresentação de proposta fundamentada do
respectivo cornité de bacia hidrográfica.

O substitutivo, em seu art. 43, parágrafo Unico, condiciona a solicitaçâo do
comité de bacia a própria criação da agenda de bacia. Além disso, a
equiparacão de consórcios ou associaçaes civis a agenda de bacia
dependerá do cumprirnento dos mesmos requisitos.

EMENDA N O 14
D6-se ao inciso II do art. 50 a seguinte redação:
"II - multa simples ou diana, proporcional a gravidade da infração, de 379,11

(trezentos e setenta e nove virgula onze) a 70.000 (setenta mil) vezes o valor
nominal da UFIR;".

Sala das Reuniães, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificaç.ao: No substitutrvo, os valores definidos para as multas podem

variar de 5 (cinco) UFIRs, equivalentes a R$4,80 (quatro reals e oitenta
centavos), e 300 (trezentas) UFIRs, equivalentes a R$288,33 (duzentos e
oitenta e oito reais e trinta e trés centavos), valores inexpressivos que, se
adotados, seriarn certarnente interpretados corno forte incentivo para a prática
de infraçoes.

Os lirnites aqui propostos são os já praticados pelos Orgãos e pelas
entidades que atuam na gestão ambiental do Estado, corn base na Lei no
7.772, de 1980, regulamentada pelo Decreto n° 39.424, de 1998.

O objetivo e o estabelecimento de multas em valores compativeis, de forma
isonãmjca, corn os ja estabelecidos e praticados em relação aos
degradadores do meio ambiente, segundo a legislaçao estadual pertinente.
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EMENDA No 15

Acrescente-se nas Disposiçöes Gerais e Transitórias o seguinte art. 53,
renumerando-se os demais:

"Art. 53 - 0 enquadramento das águas nas classes de qualidade, por bacia
hidrografica, será definido pelo conseiho Estadual de Poiltica Ambiental -
COPAM -, corn apoio técnico e operacional das entidades vinculadas a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvirnento Sustentável -
SEMAD -, ate a implantação do cornitê e da agência da bacia hidrográfica,
previstos nesta lei.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificação: 0 dispositivo acima proposto é necessánio para regular a

transiçäo. Atualmente, a definição do enquadramento está a cargo da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD -, sendo executada pelo COPAM. 0 substitutivo delega essa
competendia ao Conselho de Recursos Hidricos, que adotará como base
proposta da agéncia de badia e parecer do comité da bacia.

Todavia, a implantacão do novo sisterna de gestão não será imediata em
todas as bacias. Assim, ate que estejarn implantados o comité e a agéncia, 0
sisterna atual deve prevalecer, permitindo que se continue o enquadrarnento
nas bacias hidrográficas em geral.

EMENDA N o 16
D6-se ao "caput" e aos § 1 0 e 30 do art. 46 a seguinte redaçao:
"Art. 46 - 0 Conselho Estadual de Recursos Hidricos poderá atestar a

organização e o funcionamento de associacöes regionais e multissetoniais
civis de direito privado e reconhecé-las como unidades executivas
descentralizadas, equiparadas as agéncias de bacias hidrográficas de que
trata esta lei, mediante solicitacão do comité de bacia hidrográfica.

§ 10 - A natureza jurIdica da organizacão administrativa de consórdio
intermunicipal ou associação regional e multissetorial de usuarios de recursos
hidnicos será estabelecida no ato de sua criacão, na forma de organizacão
civil voltada para recursos hidricos.

§ 2° - .....................
§ 3° - Contrato de gestão, para efeito desta lei, e o acondo de vontades,

bilateral, de direito civil, celebrado na forma prevista no § 2 1 , corn a finalidade
de se asseguran aos consórdios intermunicipais e as associaçöes negionais e
multissetoriais de usuánios de recursos hIdricos autonomia técnica,
administrativa e financeira.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
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Justificaço: No texto do substitutivo, novarnente é utilizada a expressäo

"associacoes regionais, locals ou multissetorlais de usuários de recursos
hidricos". Assirn, uma associacao local e setoria p de usuários poderia serequiparada a agência de bacia hidrografica.

A predominância de interesses merarnente setorjajs ou locals certarnente
ensejaria comprornetimento do uso müitipio das águas ou do pianejarnento
global da bacia, afrontando principios significativos da politica de recursos
hidricos previstos no próprio projeto.

A ernenda visa, portanto, a estabelecer que a associaco de usuários seja,
pelo menos, multissetorial e de ârnbito regional. Visa, ainda, a condicionar a
possibiiidade de reconhecirnento de associacaes regionais e muitissetorjais
civis como unidades executivas descentralizadas equiparadas as agendas
de bacias Hidrograficas, por solicitacäo do respectivo comitê de bacia
hidrográflca.

EMENDA N O 17
D6-se ao art. 55 a seguinte redaco:
"Art. 55 - Fica o Poder Executivo autorjzado a celebrar contrato de gestho

corn consórdio i ntermunicipal e associacao regional e rnultissetoriai de
usuários de recursos hIdricos que atenda 6s exigências e as condiçöes
estabelecidas nesta lei, vi nculando-os a administrag5o pCbiica estadual por
cooperacâo para o gerenciameno de recursos hidricos de bacia hidrográfica
estadual ou de sub-bacia de rio de dominlo da Uniâo, cuja gestão tenha sido
delegada ao Estado.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira

Justificacao A emenda tern por objetivo estabelecer que sornente a
associaçao multissetorial e de ârnbito regional se qualifique para celebrar
contrato de gestão. Dessa forma, busca-se evitar o cornprornetirnento do uso
müitipio das águas ou do planejarnento global da bacia, devido a interesses
especIficos de associacoes merarnente locals ou setorlais.

Suprima-se o § 4 1 do art. 24. EMENDA N
O 18

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira

Justificaçäo: 0 § 40 do art. 24 do substitutivo dispoe que: "A utilizaçao de
recursos hIdricos para fins de geraçao de energia elétrica reger-se-a pela
legisiacao federal competente"

Ocorre que o § 2° do art. 15 já dispöe que: "A outorga e a utilizacáo de
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recursos hIdricos, para fins de geracào de energia elétrica, estarão
subordinadas ao Piano Nacional de Recursos Hidricos, aprovado na forma do
disposto na Lei Federal n o 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e em obediência a
discipilna da iegisiacão setorial especifica". Essa redacão reproduz, corn
propriedade, o § 2° do art. 12 da Lei da Politica Nacional de Recursos
HIdricos.

0 § 40 do art. 24 e, portanto, desnecessário, além de estar impropriamente
situado, pois dispositivo anterior do mesmo substitutivo já trata
adequadarnente da matéria, de conformidade corn a norma federal especIfica.

EMENDA N O 19
D6-se ao inciso V do art. 33 a seguinte redação:
"Art. 33 - ..............
V - os Orgâos e entidades dos Poderes estadual e municipal cujas

competências se relacionem corn a gestão de recursos hidricos;".
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justiflcação: 0 texto atual refere-se apenas a "órgàos". A emenda inciui a

expressào "e entidades", pois na administraçâo estadual, aiém de Orgàos, ha
entidades cujas competências se relacionam corn a gestão de recursos
hidricos. 0 mesmo pode ocorrer em administracöes rnunicipais.

No tocante a administração estadual, note-se que o próprio § 10 do art. 33
refere-se a "Orgaos e entidades".

EMENDA N O 20
Acrescente-se ao art. 41 o seguinte inciso:

- rnanter sistema de fiscalizacâo de uso das aguas da bacia, corn a
finalidade de capitular infraçoes, identificar infratores e representá-Ios perante
Os órgäos do sistema competentes para a apiicação de penalidades,
conforme dispuser o regulamento.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificacâo: No substitutivo, o inciso XXX do art. 44 atribul ao Conselho

Estaduat de Recursos Hidricos a aplicação das penalidades aos infratores da
el.

A emenda remete ao regularnento a atribuiçáo de determinar que entidade
do sistema de gerenciamento de recursos hidricos tenha cornpetência para
aplicar penalidades.

Além disso, a inclusâo deste inciso no art. 41, em substituição ao inciso
)(XX do art. 44, duja supressäo é proposta por emenda, permite atribuir tal
competéncia a entidade cuja natureza jurIdica será adequada a tal fim, já que,
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nos termos do art. 44, estaria sendo atribuldo poder de policia administrativa
as agendas de bacia, entes que poderão vir a ter personalidade jurIdica de
direito privado, "status" juridico totalmente incompativel corn a citada
competêncja, privativa de órgäos do poder piblico.

EMENDA N o 21
Dê-se ao inciso Ill do art. 49 a seguinte redaçäo:
"lii - utilizar recursos hIdricos ou executar obra ou serviço relacionado corn

eles em desacordo corn as condicöes estabelecidas na outorga;".
Sala das Reuniães, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificaçao: 0 substitutivo, em seu art. 49, define como infraçâo:
"Ill - utilizar recursos hIdricos ou executar obras ou serviços em desacordo

corn as condicöes estabelecidas na outorga e nas licenças ambientais" (Grifo
nosso.).

Quando inclui entre as infraçoes, além da inobservância da outorga, a
inobservância das licenças ambientais, o projeto de lei pune infraçao já
prevista na legislaço ambiental (Lei Estadual n o 7.772, de 1980, e Lei
Federal no 6.938, de 1981). Estará, assim, duplicando a penalizaçâo pelo
mesmo fato e donfundindo a aplicaçao.

Para evitar essa impropriedade a emenda visa a dar ao inciso Ill do art. 49
a mesma redação do art. 49, IV, da Lei da Politica Nacional de Recursos
H idricos.

EMENDA No 22
D6-se ao inciso IX do art. 40 a seguinte redaçao:
"Art. 40- ..................
IX - reconhecer consOrcos ou associacoes intermunicipais de bacia

hidrografica ou associacoes regionais e multissetorials de usuários de
recursos hidrjcos, na forma desta el;".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificaçâo: No texto do substitutivo, novarnente sào utilizados os termos

"associacoes regionais, locais ou multissetorjajs de usuários de recursos
hIdricos".

A predorninâncja de interesses meramente setorlais ou locais certamente
ensejaria comprometimento do uso mUltiplo das águas ou do planejamento
global da bacia, afrontando prindipios significativos da polItica de recursos
hidricos previstos no prOprio projeto.

A emenda visa, portanto, a adequar o texto, definindo que a associaçao de
usuárlos deve ser, pelo menos, multissetorial e de âmbito regional.

565
EMENDA N o 23

Acrescente-se ao art. 40 o seguinte inciso XI:
"Art. 40 - ...................
XI - deliberar sobre o enquadramento dos corpos de água em classes, em

consonância corn as diretrizes do Conseiho Estadual de PolItica Ambiental -
COPAM - e de acordo corn a classificacâo estabelecida na legislaçao
ambiental

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificaçâo: A emenda visa a adequar a atribuicão do Conselho Estadual

de Recursos Hldricos referente ao enquadramento dos corpos de água
estaduals, de acordo corn a atribuicão conferida no âmbito federal, ao
Conselho Nacional de Recursos Hidricos, conforme o art. 1 0 , XII, do recente
Decreto Federal no 2.612, de 3/6/98.

Visa, igualmente, a integrar as polIticas arnbiental e de recursos hIdricos, na
atribuiçäo de enquadramento das águas, instrumento comum a elas.

EMENDA N o 24
Suprima-se o inciso V do art. 15.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificação: 0 inciso em foco inclui, entre os direitos de uso da água

sujeitos a outorga, "as intervençães de macrodrenagem urbana para
retificaçäo, canalizacào, barrarnento e outras obras que tenham por objetivo o
controle de cheias".

A Lei Federal no 9.433, de 8/1/97, que institui a Politica Nacional de
Recursos Hidricos, nào inclui as intervencöes de macrodrenagem urbana
entre aquelas sujeitas a outorga. A inclusão na lei estadual estenderá a
exigencia genérica para todas as obras de macrodrenagem.

A materia pode ser disciplinada de forma detaihada na regulamentaçáo,
pois além dos usos relacionados nos incisos I a IV do art. 15, 0 lflClsO sujeita
a outorga "a outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade
da água existente em urn corpo de água". Na regulamentaco deveráo
também ser detaihados critérios para cobrança do uso, no caso de
macrodrenagem outorgada.

EMENDA No 25
D6-se ao § 20 do art. 16 a seguinte redaçào:
"Art. 16- ...............................
§ 20 - A outorga relativa as águas de domlnio do Estado ou a ele delegada

será efetivada por ato de órgão ou entidade integrante do Sistema Estadual
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Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificaçao: A emenda visa a compatibjljzar o artigo corn outras normas da

prOpria lei. 0 art. 42, por exemplo, atribuj ao Comité e, em sua falta, ao
COPAM a outorga para projetos de grande porte e de potencial poluidor.

A emenda ora proposta enseja alternativas remetendo a regulamento a
ndicaçâo do responsável pela outorga. Esse tratamento, alias, é o mesmo
adotado pela Lei Federal de Recur-sos HIdricos - Lei Federal n° 9.433, de
8/1/97 -, em seu art. 29, parágrafo ünico.

EMENDA No 26
D&-se ao inciso II do art. 36 a seguinte redaçao:
"Art. 36 - 	 ..............
II - representantes de usuários e de entidades da sociedade civil ligadas aos

recursos hidricos, corn atuação comprovada na bacia hidrográfica de forma
paritária corn o poder pUblico.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificaçao: No substitutivo, o inciso II do art. 36 exige sede na bacia

hidrográfica, para a participaçao de usuários e entidades civis nos comités.
Tel exigéncia pode inviabilizar a participaçao de usuários e entidades

significativas que, embora regionalizadas e atuantes em diversas bacias
hidrograficas, tern a sua sede apenas em uma delas. E o caso, por exemplo,
da CEMIG, da COPASA, da ABES, da AMDA, etc.

A emenda proposta visa a superar esse entrave, condicjonando a
participaçao a atuaçäo comprovada na bacia hidrografica, como exige o inciso
V do art. 39 da Lei no 9.433, de 1997.

EMENDA N o 27
Suprima-se a § 2° do art. 18.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificaçao: Propomos a supressâo do § 2 0 do art. 18, considerando que a

matéria ja está contemplada no art. 10 do projeto, pois a vazäo outorgável é
paràmetro constante nas diretrizes e nos critérios para o gerenciamento derecursos hIdricos preconizados no inciso Ill do § 2 0 do citado artigo.

EMENDA No 28
Suprima-se o inciso II do art. 41.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
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Justificacão: Propomos a supressào do inciso II do art. 41, considerando

que a matéria já está contemplada no art. 10 do projeto, pots intervenção
insignificante é parâmetro compreendido nas diretrizes e nos critérios pare o
gerenciamento de recursos hIdricos preconizados no inciso Ill do § 2 0 do
citado artigo.

EMENDA N O 29
D6-se ao inciso XV do art. 42 a seguinte redaçao:
"Art. 42 - ......
XV - aprovar a formacão de consOrcios intermunicipais e de associacöes

regionais e multissetoriais de usuários dos recursos hidricos da bacia, bern
como estimular açöes e atividades de instituicöes de ensino e pesqursa e de
organizaçöes nâo governamentais que atuem em defesa do mero ambiente e
dos recursos hIdricos na bacia;".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificação: No texto do substitutivo, novamente é utilizada a expressáo

"associacöes regionais, locals ou multissetoriais de usuários de recursos
hIdricos".

A predominância de interesses meramente setoriais ou locals certamente
ensejaria comprometimento do uso mültiplo das águas ou do planejamento
global da bacia, afrontando principios significativos da politica de recursos
hidricos previstos no proprio projeto.

A emenda visa, portanto, a melhorar a texto, definindo que a associação de
usuários deva ser, pelo menos, multissetorial e de âmbito regional.

EMENDA N o 30
Suprima-se o inciso )0(X do art. 44.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificacao: A matéria tratada nesse inciso foi transferida para o art. 41.

Nossa justificaçao pare essa emenda e semelhante a Emenda no 20, que
acrescenta dispositivo ao art. 41.

EMENDA N o 31
D6-se ao art. 58 a seguinte redaçao:
"Art. 58 - Revogam-se as disposicöes em contrário.".
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificação: A emenda objetiva suprimir a expressào "de modo especial a

Lei no 11.504, de 20 de junho de 1994", constante no projeto apresentado
pelo Executivo, incorporado como Substitutivo no 1.
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Na forma apreSentada pelo Executivo, havia uma incoeréncia em relaçao a

ementa, na qual constava 0 objetivo de simplesmente alterar a Lei n o 11.504,
de 1994, embOra o art. 58 previsse a expressa revogação dessa lei.

No caso ern análise, ficando a ementa desvinculacja da Lei n o 11.504 e
mantida a revogacäo expressa, ao ser sancionada a nova lei, poderia haver
uma lacuna desde a data de sua publicaçâo, ate a entrada em vigor do seu
regulamento, 0 que seria altamente danoso para a gestao dos recursos
hIdricos no EstadO.

E importante lembrar que uma série de importantes instrumentos previstos
na Lei n° 11.504 - devidamente regulamentados vém sendo aplicados no
gerenciamento estadual de recursos hidricos, e sua imediata e expressa
supressão, corn a entrada em vigor da nova lei, pode ocasionar prejuIzos
consideráveis ao funcionamento do sistema, sobretudo no que se refere ac,
Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH-MG - e ao exercIcio do
poder de polIcia por parte do IGAM.

EMENDA N o 32
D6-se ao "capUt" do art. 38 a seguinte redaçáo:
Art. 38 - A proposta de criacao de consOrcio ou de associaçao

intermunicipat de bacia hidrográfica, ou de associacâo regional e
multissetorial de usuários de recursos hidricos dar-se-á:".

Sala das ReuflIöeS, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificaçao: 0 "caput" do art. 38 do substitutivo contém a mesma

expressão do art. 33, § 3°: "associaçao regional, local ou multissetorjaj de
usuários de reCUrSOS hidricos".
Assim, uma asSociacäo local e setorial de usuárjos poderia ser equiparada

aAgencia da Bacia Hidrografica.
A predominàfl Cia de interesses meramente setoriais ou locais certamente

ensejaria corn prom et irnento do uso mUltiplo das águas ou do planejamento
global da bacia, afrontando principios significativos da polItica de recursos
hidricos previsto S no próprio projeto.
Aemenda visa, portanto, a melhorar 0 texto, definindo que a associação de

usuários deva ser, pelo menos, multissetorial e de ãmbito regional.
EMENDA N o 33

D6-se ao paragrafo Unico do art. 38 a seguinte redaço:
Art. 38- ................
Parágrafo UmiiCO - A proposta de equiparaçao de consórcio ou associação

intermunicipal, bern como de associaçao regional e multissetorial de usuários,
referida neste artigo, a Agência de Bacia Hidrográfica submeter-se-á a
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aprovacão formal por ato do Conseiho Estadual de Recursos HIdricos,
precedida de parecer favorável do respectivo Comité de Bacia Hidrográfica.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justificação: A emenda visa a condicionar ao prévio parecer do Comitê da

Bacia Hidrográfica a criaçâo de sua agéncia de bacia, mesmo no caso de
equiparacão de associaçào de municIpios ou de usuários.

o substitutivo, atualmente, apenas se refere a audiência do Comitê da
Bacia, "quando for necessário", audiência essa que deveria ser obrigatória,
pela própria natureza do sistema de gestáo por bacia hidrográfica.

A emenda visa, ainda, a melhorar o texto, definindo que a associaçâo de
usuários deva ser, pelo menos, multissetorial e de ârnbito regional.

o Sr. Presidente - Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No
decorrer da discussão, foram apresentadas ac , projeto 21 emendas de autoria
do Deputado Pericles Ferreira, que receberam os n°s 13 a 33. Nos termos do
§ 20 do art. 195 da Resoluçâo n o 5.065, de 1990, a Presidëncia encaminha as
ernendas corn o projeto a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
para receberem parecer.

Discussáo, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.384/97, do Deputado
Baldonedo Napoleäo, que cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
do Potencial TurIstico da Estrada Real. A Comissáo de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Cornissöes de Turismo e de Meio Arnbiente
opinam pela aprovaçäo do projeto. A Cornissão de Fiscalizaçäo Financeira
opina por sua aprovacáo corn a Ernenda n° 1, que apresenta. Em discussão,
o projeto.

- Vem a Mesa:
EMENDA N O 2 AO PROJ ETO DE LEI N O 1.384/97

D6-se aos § 21 e 30 do art. 30 a seguinte redaçáo:
"Art. 30
§ 2° - A Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS, orgao gestor do

Programa, definirá a forma de participacâo dos representantes citados no
parágrafo anterior.

§ 30 - Cabe a TURMINAS definir e regulamentar o disposto no § 1 0 deste
artigo, sern prejuIzo de suas atribuicães legais.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Mauri Torres
Justificaçâo: Tendo em vista ser de competéncia do Poder Executivo a

adrninistraçao e a gerência do Prograrna proposto, torna-se mais adequado
que o órgão gestor seja a Empresa Mineira de Turismo, urna vez que 0
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Conseiho Estadual de Turismo não tern atribuicOes executivas Ao Coriseiho
Estadual de Turismo - CET - caberia, assim, na forma da lei que o criou, o
acorn panharnento do Programa.

0 Sr. Presidente - Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão No
decorrer da discussâo, fol apresentada urna emenda, do Deputado Mauri
Torres, que recebeu o n o 2. A Presidéncia, nos termos do § 2° do art. 195 daResoluçâo no 5.065, de 1990, val devolver a projeto e a emenda a Comissào
de Turismo, para receber parecer.

Discussão, ern 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.424/97, da Deputada Maria
José Hauersen, que determina o pagamento de indenizacoes as vItimas de
torturas praticadas nas dependéncias do extinto DOPS. A Comissão de
Justiça conclul pela constitucjonal,dade do projeto corn as Emendas n o

s 1 a 3,
que apresenta. A Comissáo de Direitos Humanos opina por sua aprovação
corn as Ernendas n o

s 2 e 3, da Comissão de Justiça, e a Subernenda no 1,
que apresenta, a Emenda n o 1, da Comissâo de Justiça. A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovacào do projeto corn as Emendas no
2 e 3, da Coniissão de Justiça, e a Subemenda no 1, da Comissão de Direitos
Humanos, a Emenda n o 1, da Cornissão de Justiça. Ern discussão, 0 projeto.
Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

- A seguir, tern a sua discussão encerrada cada urn por sua vez, em 1°
turno, as Projetos de Lei n o

s 1.470/97, do Deputado Durval Angelo, que
dispãe sobre a proteção, a auxulio e a assisténcia as vitirnas de violéncia no
Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias 1.569/97, do Deputado
Alencar da Silveira Jtnior, que assegura a oferecimento gratuito, pelo Estado,
dos exames para diagnostico da AIDS as gestantes atendidas pela rede
pUblica; 1.621/98, do Deputado Ivair Nogueira, que autoriza o Poder
Executivo, por meio das caixas escolares, a permitir a concessâo remunerada
de espaços nos muros dos prédios das escolas estaduais para fins de
propaganda e dá outras providências; 1.630/98, do Deputado Rérnolo Aloise,
que autoriza a Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Itarnogi o imóvel que
especifica; 1.640/98, do Deputado Marcos Helênio, que dispöe sobre
procedimentos preventivos relativos a obras de arte na construçao civil e dá
outras providéncias 1.654/98, do Deputado Marcos Helénjo, que dispãe
sobre a publicaçao das declaracaes de bens que especifica; e 1.665/98, do
Deputado Durval Angelo, que cria a Ouvidoria Ambiental e dá outras
providêricjas

0 Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.669/98, da
Deputada Maria José Haueisen, que define direitos e obrigacoes aos usuários
do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. A Comissâo de
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Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto corn a Ernenda no i, que
apresenta. A Cornissão de Transporte opina pela aprovação do projeto corn a
Emenda no 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Defesa do Consumidor
opina por sua aprovacão corn as Emendas n

os 1, da Comissão de Justiça, 2 e
3, que apresenta. Em discussão, a projeto.

- Vêm a Mesa:
EMENDAS A0 PROJETO DE LEI N O 1.669/98

EMENDA N° 4
D6-se ao inciso XII do art. 1 0 a seguinte redaçào:
"Art. 1° - ................
XII - receber comprovantes das bagagens transportadas;".
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Marcelo Gonçalves
Justificação: 0 inciso XI do art. 1° do projeto estabelece que a bagagem do

passageiro será transportada no bagageiro e o volume, no porta-embruthos.
Entretanto, o inciso XII estabelece que devem ser emitidos compravantes dos
volumes transportados. Sugerirnos, assirn, seja exigido comprovante sornente
da bagagem do passageiro, que é colocada no bagageiro e confiada ao
prepasto do delegatário do serviço, não podendo a passageiro controlá-la. Já
as volumes, transportados no porta-embruthos, são acomodados pelo própho
passageiro, a que dispensa a emissão de recibo.

EMENDA N O 5
DC--se ao inciso XVIII do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1°- ...............................
XVIII - receber a importãncia paga ou revalidar a passagern, no caso de

desistência da viagem, ate 12 (daze) horas antes do embarque.".
Sala das Reuniães, de de 1998.
Marcelo Gonçalves
Justificaçâo: Propornas seja adotado a mesmo criteria do Decreto no

32.656, de 14/3/91, que prevé a reernbolso do valor da passagem não
utilizada, se apresentada ate 12 horas antes da viagem.

Não nos parece de born alvitre que seja adotado a critério estabelecido pelo
Decreto no 2.521, de 20/3/98, que dispöe sabre a transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros, tenda em vista que tais serviços
são essencialmente distintos do interrnunicipat. As viagens para outras
Estados ou paIses, considerando a Ionga distãncia, são planejadas corn
antecedência e canceladas somente em situaçöes excepcionaiS, justificando,
assim, a perIodo de 3 haras para devalucão da importância paga peta

I passagem.
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Contrariamente, tratando-se de viagem para outro municipio, o prazo de 12

horas para devoluçao da passagem não utilizada é necessário para proteçâo
dos usuários contra a acão de cambistas. Isso porque em época de demanda
acentuada, poderâo os cambistas adquirir antecipadarnente as passagens,
vendendo..as corn ágio, corn a garantia de devolve-las apenas 3 horas antes
da viagem. Os usuários serào sacrificados em virtude do preço elevado ou da
impossibilidade de viajar. Vale destacar que 50% das reservas aéreas não
são utilizadas, prejudicai-ido os usuários. Portanto, o periodo de 12 horas para
devolução e o ideal para que a passagem não utilizada esteja, em tempo
hábil, disponivel aos demais usuários.

EMENDA N o 6
D6-se ao inciso I do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30
I - no bagageiro, 25kg (vinte e cinco quilos) de peso total e volume máximo

de 300d M3 
(trezentos decimetros cUbicos), limitada a maior dimensão de

qualquer volume a 1m' (urn metro cübico);".
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Marcelo Goncalves
Justificacao: 0 Decreto n o 32.656, de 14/3/91, que regulamenta a transporte

intermunicipal, por meio do inciso XXII do art. 2 0, estabelece que nos
bagageiros poderão ser transportados, gratuitamente, pelo passageiro
volumes de ate 25kg (vinte e cinco quilos). Já o Decreto no 2.521, de 20/3/98,
que dispãe sobre o transporte interestadual e internacional, fixa o limite de
30kg (trinta quilos). Destarte, tendo em conta que as viagens interestaduais e
internaciorials são mais longas, é fácil presumir que as usuários transportarâo
maior quantidade de bagagem do que os do serviço intermunicipal. Julgamos
oportuna, portanto, a adoçao do mesmo limite estabelecido pelo Decreto no
32.656, de 1991, sendo certo que, do contrário, poderá ocorrer- excesso de
peso em vários veiculos, a que é vedado, notadamente naqueles que
transitam por estradas de terra, as quais, por suas caracteristicas, devem ser
de menor porte, para major segurança dos usuários.

O Sr. Presidente - Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No
decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto trés emendas de
autoria do Deputado Marcelo Goncalves, as quais receberam as n o

s 4, 5 e 6.
Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a Presidéncia
encaminha o projeto e as emendas a Comissão de Transporte para parecer.

- A seguir, tern a sua discussão encerrada, cada urn por sua vez, em 10turno, as Projetos de Lei n o
s 1.701/98, da CPI do IPSEMG, que dispoe sobre

o Conselho Deliberatjvo do IPSEMG; 1.708/98, do Deputado Leonidio
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Bouças, que dispöe sobre a realizaçào de testes vocacionais para alunos das
escolas piblicas estaduais; 1.709/98, do Deputado Leonidio Boucas, que
dispöe sobre o atendimento preferencial do idoso no SUS-MG; 1.743/98, do
Deputado Anderson Adauto, que torna obrigatOria a publicaçào da
arrecadacão semanal da receita do ICMS; 1.762/98, do Governador do
Estado, que institui quadro especial das carreiras que menciona e da outras
providéncias: e 1.800/98, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao MunicIpio de Muriaé a imóvel que especifica.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.804/98, do
Deputado Anderson Adauto, que dispöe sobre a criaçäo de area de protecão
ambiental da bacia hidrográfica do rio Uberaba e dá outras providências. A
Cornissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto corn a
Emenda no 1, que apresenta. A Comissâo de Meio Arnbiente opina pela
aprovação do projeto corn a Emenda no 1, da Cornissão de Justica. Em
discussäo, a projeto.

-Vêmà Mesa:
EMENDAS AO PROJ ETO DE LEI N O 1.804/98

EMENDA N° 2
D&-se ao art. 5 1 a seguinte redação:
"Art. 50 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e

oltenta) dias.".
Sala das Reuniöes, 17 de novembro de 1998.
Pericles Ferreira

EMENDA N O 3
Inclua-se, no art. 10, a seguinte § 2°, passando a parágrafo ünico a §1°:
"Art. 1°- ......
§ 2° - 0 Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, elaborará

o memorial descritivo da APA do rio Uberaba, contendo as Iimites da bacia e
as areas dos municipios abrangidos.".

Sala das Reuniöes, 17 de novembro de 1998.
Pericles Ferreira

SUBEMENDA N o 1 A EMENDA N O 1
D6-se ao art. 4 0 a seguinte redaçäo:
"Art. 40 - 0 Estado se articulará corn as Municipios de Uberaba e Uberlândia

para implantaçáo e administração da APA do rio Uberaba.
Paragrafo ünico - Para a gestão da APA do rio Uberaba, será criado órgão

colegiado, composta de representantes do poder pUblico estadual e dos
municIpios envolvidos, dos usuários e de entidades da sociedade civil
organizada corn sede e atuação comprovada na bacia hidrográfica, na forma
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Sala das Reuniöes, 17 de novembro de 1998.
Pericles Ferreira
o Sr. Presidente - Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. No

decorrer da discussäo, foram apresentadas ao projeto duas ernendas de
autoria do Deputado Pericles Ferreira, as quais receberarn os n o

s 2 e 3, euma subemenda a Emenda n o 1, do mesmo autor, a qual recebeu o n o 1. Nostermos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, a Presidéncia encaminha as
emendas corn o projeto a Comissäo de Meio Ambiente, para parecer.

- A seguir, tern sua discussao encerrada, cada urn por sua vez, em 1 0 turno,o Projeto de Lei n o 1.814/98, do Deputado Leonidio Bouças, que acrescenta
dispositivo ao art. 10 da Lei no 11.036, de 14/1/93, que obriga as escolas a
tornar püblicos dados escolares relativos a seu desempenho; e, em 2 0 turno,os Projetos de Lei n o

s 1.284/97, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que
modifica o art. 8 0 da Lei n o 11.397, de 6/1/94, que dispöe sobre o Fundo para
a Infância e a Adolescéncia e dá outras providéncias; 1.332/97, do Deputado
Marcos Helénio, que dispoe sobre a apreensão de velculo automotor oficlal
de serviço e dá outras provicJências; 1.423/97, da Deputada Maria José
Haueisen, que proIbe a exigência e a divulgaçao de requisitos
discriminatórjos em editais ou anUncios publicitários de chamamento para
concursos ou seleção de pessoal; e 1.465/97, do Deputado Wanderley Avila,
que dispoe sobre medidas educativas de proteçao a criança e ao adolescente
contra a violência, o USO de drogas e as doenças sexualmente transmisslveis
e dá outras providêncjas.

o Sr. Presidente - Discussáo, em 2 1 turno, do Projeto de Lei no 1.479/97, do
Deputado José Bonifácio, que dispöe sobre a compra de mobiliário pelos
Orgaos e pelas entidades da administraçao püblica estadual. A Comissäo de
Administracao Püblica opina pela aprovaçao do projeto na forma do vencido
em 10 turno. Em discussâo, o projeto.

- Vém a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N O 1.479/97

EMENDA N O 1
Acrescente-se ao art. 100 seguinte parágrafo ünico:
"Art. 1- ...........
Parágrafo ünico - A comprovacao prevista no "caput" deste artigo será

efetuada por meio de documento emitido pelo Instituto Estadual de Florestas -
LEF -, no Estado de Minas Gerais, ou por Orgão equivalente de outra unidade
da Federacão.".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
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Mauri Tories
Justificaçào: A presente emenda se faz necessária, já que a indefinição

quanto ao Orgão responsável pela coniprovacão da origem da madeira pode
gerar graves controvérsias nos procedimentos licitatórios.

EMENDA N O 2
Dê-se ao art. 3 0 a seguinte redaçäo:
"Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão, produzindo

efeitos a partir de 1 0 de julho de 1999.".
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Mauri Torres
Justificaçäo: Esta emenda visa a conceder as indüstrias urn prazo de

adaptaçâo a legislacào.
o Sr. Presidente - Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No

decorrer da discussao foram apresentadas duas emendas de autoria do
Deputado Mauri Torres, que receberam os n

o
s 1 e 2. Nos termos do § 4 0 do

art. 196 do Regimento Interno e da Resolução no 5.065, de 1990, a
Presidéncia vai submeter as emendas a votacào, independentemente de
parecer, em outra oportunidade.

Discussäo, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.485/97, do Deputado Geraldo
da Costa Pereira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imôvel que
especifica ao MunicIplo de DivinOpolis. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno.
Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
no 1.584/97, do Deputado Adelmo

Carneiro Leâo, que cria campanha estadual de prevencâo de acidente
doméstico. A Comissão de Sade opina pela aprovacão do projeto na forma
do vencido em 1 0 turno. Em discussao, o projeto.

- Vern a Mesa:
SUBSTITUTIVO N O 1 AO PROJETO DE LEI N O 1.584/97

Dispöe sobre a Campanha Estadual de Prevençáo de Acidente Doméstico.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Estado promoverá, anualmente, a Campanha Estadual de

Prevençao de Acidente Doméstico, corn o objetivo de aumentar a seguranca
no ambiente familiar, visando a reduzir o nCmero de acidentes e a atenuar
sua gravidade.

Art. 21 - A Campanha será realizada em orgaos pUblicos estaduais,
prioritariamente em escolas, hospitals, ambulatOrios, centros de saUde e
locais de concentração de crianças e adolescerites, bern como em creches e
associaçöes de bairro.
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Art. 3° - A Campanha se desenvolverá por meio das seguintes acöes: 576
I - divulgaçâo dos principais fatores causadores de acidentes no ambiente

domestico;
II - combate a manifestacoes de negligência, caracterizada pela criação ou

pela facilitaçâo de situacöes de risco;
Ill - instruçöes sabre usa, armazenamento e demais cuidados relativos a

substâncias potencialmente perigosas, como:
a) liquido quente;
b) fiaço elétrica;
C) fogo;
d) fogo de artificio;
e) água;
f) substâncja inflamávej ou tOxica;
g) animal peconhento;
h) planta tóxica;
i) medicamento;
IV - esclarecimento sabre as primeiros procedimentos recomendávejs para

atenuar os danos decorrentes de acidentes;
V - orientaçâo as secretarias municipais de saUde e as administraçoes

regionais para a irnplantacao de serviços locais de prevençao de acidentes
doméstjcos.

Art. 40 - Os temas da Campanha serâo divulgados par meio de:
I - emissoras de radio e televisão;
II - material audiovisual;
III - cartazes e foihetos educativos;
IV - palestras;
V - Cursos;
VI - outros velculos.
Parágrafo ünico - A prioridade dos temas da Campanha se dará de acordo

corn a incidência de acidentes e de fatores de risco no local e na época de
sua divulgaçao.

Art. 50 - A Campanha sera coordenada par profissional de nhvel superior
corn conhecimento técnico reconhecido na area de seguridade ambiental.

Art. 6° - A Campanha será realizada par urn perIodo não inferior a 90
(noventa) dias, distribuldos entre as meses do ano.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 8° - Revogarn . se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de outubro de 1998.
Adelmo Carneiro Leão
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Justificacâo: Durante a tramitaçâo do Projeto de Lei n° 1.584/97, que cria a
Campanha Estadual de Prevencão de Acidente Domestico, foram
incorporadas várias sugestöes de profissionais que lidam corn o assunto, para
aperfeicoar a projeto. Este substitutivo visa assim a adequar ao projeto
original as modificacöes sugeridas, respeitando as normas da técnica
legislativa.

O Sr. Presidente - Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. No
decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto urn substitutivo do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, a qual recebeu a n° 1. Nos termos do § 40
do art. 189 do Regimento Interno, a Presidéncia vai submeter a matéria a
votacâo, independentemente de parecer, em outra oportunidade.

- A seguir, tern sua discussäo encerrada, cada urn par sua vez, em 2 0 turno,
as Projetos de Lei n°s 1.597/98, da Deputada Maria José Haueisen, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios corn a Empresa Brasileira de
Correios e Telegrafos; 1.617/98, do Deputado Jorge Hannas, que torna
obrigatário a hasteamento da Bandeira Nacional e a execuçäo do Hino
Nacional nas escolas pOblicas do Estado; e 1.631/98, do Deputado Antonio
Julio, que dispöe sabre a quitaçâo de crédito tributário corn precatórios e dá
outras providências.

O Sr. Presidente - Discussào, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.645/98, do
Deputado Paulo Piau, que altera a Lei n° 12.735, de 30/12/97, que dispöe
sobre a IPVA e dá outras providências. A Comissão de Fiscalizaçäo
Financeira apina por sua aprovacão. Vern a Mesa requerimento do Deputado
José Militào, em que solicita a adiarnento da discussãa do Projeta de Lei n°
1.645/98. A Presidéncia deixa de submeter a votacão a requerirnento, urna
vez que nâo ha "quorum" para tal. Em discussáo, a prajeto.

- Vém Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N o 1.645/98

EMENDA No 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - 0 art. 30 da Lei n° 12.735, de 30 de dezernbro de 1997, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso XVII:
"Art. 30
XVII - veIculo pertencente a motorista profissional autônomo, que a utilize

exclusivarnente no transporte escolar na zona rural ou desta para a zona
urbana, contratado pela Prefeitura do municIpto em que seja prestado o
serviço.".".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Paulo Piau
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EMENDA No 2

Acrescente-se onde convier:
- Os velculos corn mais de 10 (dez) anos de fabricaçao ficarâo isentos

do IPVA".
Sala das Reuniöes, 12 de novembro de 1998.
TarcIsio Henriques
Justificaçao: Corn a aceleraçao da produço de automáveis pelas nossas

montadoras, velculos corn mais de dez anos de fabricaçao esto sendo de
grande utilidade para enorme parcela de nossa populaçäo, economicamente
desfavorecida que será beneficiada corn a isenção proposta.

O Sr. Presidente - Náo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. No
decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas, urna do
Deputado Paulo Piau, a qual recebeu o no 1, e outra do Deputado TarcIsio
Henriques, a qual recebeu no 2. Nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento
Interno, a Presidéncia val submeter as ernendas a votaçào,
Independentemente de parecer, em outra oportunjdade.

Discussäo, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.707/98, do Deputado
Leon idio Bouças, que dispOe sobre expedicao de documento de transferência
escolar das escolas pUblicas estaduas. A Comissâo de Educaçao opina pela
aprovaçao do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. Em
discussâo o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo.

A Presidéncia vai determinar a recomposiçao do "quorum", para verificar a
presença dos Deputados, corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a
chamada.

O Sr. Secretárjo (Deputado ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 33 Deputados. Nâo ha

"quorum" para votação.
Encerramento

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussáo, a Presidência
encerra a reuniâo, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais,
as 14 horas, corn o ordem do dia ja publicada, e para a extraordjnána de hoje,
as 20 horas, nos termos do edital de convocaçao. Levanta-se a reuniào.

ATA DA 310 a REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 18/11/98
Presidéncia do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimeno - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Paiavras do Sr. Presidente - Discussão de Proposicoes: Discusso, em
10 turno, do Projeto de Lei no 1.121/97; emissäo de parecer pelo relator;
encerramento da discussão - Encerramento.
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Comparecirnento

- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraido Rezende - Ivo José -

Diizon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro AntOnio - Arnbrósio Pinto - Anderson Adauto -
AntOnio Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquinio -
Isabel do Nascimento - J000 Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira
- Raul Lima Neto - Rêrnoio Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Heivécio - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Fires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl3rnin, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniáo. Sob a proteçâo 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 reuniâo anterior.

1  Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5 1 Secret6ria , nas funçOes de 20-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçOes.

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

passar 2a Parte da reuniâo, 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 reuniáo os

Projetos de Lei n
os 1.179/97, 1.384/97, 1.669/98 e 1.804/98, por terern

recebido emendas na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e os
devolveu as comissOes, para que sobre eles seja emitido parecer; fez retirar
ainda os Projetos de Lei n

os 1.114/97 e 1.393/97, em virtude da sua
apreciaçâo na reuniäo ordinária realizada hoje, a tarde. A Presidéncia verifica,
de piano, a inexisténcia de "quorum" para votaçäo, havendo-o, no entanto,
para discussäo.

Discussâo de ProposicOes
o Sr. Presidente - Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.121/97, do

Deputado Jorge Hannas, que autoriza o Poder Executivo a doar imOvel do
Estado ao Flamengo Futebol Clube, corn sede no Municipio de Cataguases.
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As Comissöes de Justiça e de Fiscalizaçao Financeira perderam 0 prazo para
emitir o parecer. Nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento Interno, foi
designado relator da matéria o Deputado Tarcisio Henriques, que solicitou o
prazo regimental. Corn a palavra, o Deputado Tarcislo Henriques para emitir
seu parecer.

O Deputado Tarcisio Henriques -
"PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.121/97

Relatório
"Oriunda do ex-Projeto de Lei n o 138/95, a proposição em epigrafe foi

desarquivada a requerimento formulado pelo Deputado Jorge Hannas e tern
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Flamengo futebol Clube,
corn sede no MunicIpio de Cataguases, o imOvel que menciona.

Esgotado o prazo regimental sem que as comissöes competentes
emitissem os seus pareceres sobre a matéria, foi esta, nos termos do § 2 0 doart. 147 da Resoluçâo n o 5.065/90, incluida em ordem do dia para que fosse
emitido parecer oral em Plenárjo.

Designado relator do projeto, compete-me agora proferir o entendimento
sobre a matéria.

Fundamentaco
O imóvel que se pretende alienar constitui-se de urn terreno urbano, corn

aproximadamente 10.800m 2, que ha muitos anos vem sendo ocupado pelo
Flamengo Futebol Clube, urn dos estabelecjmentos recreativos rnais
tradicionais do Municipio de Cataguases.

Note-se que a alienacao está vinculada, pela proposiçäo a utilizaço do
imOvel para fins educativos de difusão e incentivo a prática esportiva.

Por tais razöes, entendemos justa e oportuna a pretendida alienacâo, que,
convém esclarecer, nao acarretará encargo financeiro de qualquer natureza
ao outorgante doador, o que significa que eta em nada afetará a execuçâo da
lei orcamentarja anual do Estado.

No entanto, cumpre-nos apresentar substitutivo ao projeto corn o objetivo
de, além de lhe dar redaçao que esteja de acordo corn a boa técnica
legislativa, atender a exigéncias contidas no art. 17 da Lei no 8.666, de
21/06/93, fazendo constar no texto da proposta de lei a destinaçao a ser dada
ao imóvel, bern como nele incluindo cláusula de reversão do terreno, na
hipOtese de nâo se lhe dar a destinaçao prevista, no prazo de cinco anos, a
contar da data de lavratura da escritura de doaçao.

Condusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no

1.121/97 no 10 turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO No 1

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Flamento
Futebol Ctube, corn sede no MunicIpio de Cataguases.

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

Clube, em sede no Municipio de Cataguases, o imóvel constituldo de parcela
de terreno situado nesse municipio, havido por compra, conforme escritura
pblica lavrada em 19/8/46, transcrita no livro 3-AD, a fis. 128-v sob o no
6.503, no Cartório de Registro de Irnóveis da Comarca de Cataguases, corn
area aproximada de 10.800m 2 (dez mil e oitocentos metros quadrados) e que
apresenta as seguintes confrontaçöes: pela frente, corn a Rua Coronel
Joaquim Gomes de Araüjo Porto; pelo fundo, corn imóvel de propriedade da
Prefeitura Municipal; pela esquerda, corn a Rua Dr. Lobo Filho; e pela direita,
corn terreno de propriedade do Estado.

Parágrafo inico - A doaçâo do imóvel condiciona-se a sua utilizacão pelo
outorgante donatário para fins educativos de difusão e incentivo a prática do
esporte.

Art. 2° - 0 irnóvel de que trata esta lei reverteré ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de lavratura da escritura
püblica de doacao, nâo the tiver sido dada a destinacão prevista no artigo
anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacáo.
Art. 4° - Revogam-se as disposicöes em contrário."
Este é o meu parecer, Sr. Presidente.
0 Sr. Presidente - Em discussào, o projeto. Não ha oradores inscritos.

Encerra-se a discussâo.
Encerramento

0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de discussão e
persistindo a falta de 'quorum" para votaçâo, a Presidéncia encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 19, as 14
horas, corn a ordem do dia já anunciada, e para a reuniâo especial, na
mesma data, as 20 horas, nos termos do edital de convocaçäo. Levanta-se a
reuniào.

TRAMITAcAO DE pRoposlçoES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.756/98

Comissäo de Constituiçáo e Justica
Relatório

A proposiçâo em epigrafe, do Deputado José Militâo, estabelece hipOtese
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de isenq5o do pagamento da tarifa de utilizaçao do Terminal Rodoviário de
Belo Horizonte.

Publicado em 21/5/98, foi o projeto distribuldo a esta Comissão, para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, COnStitucjonajjdade e
legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art.102, Ill, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentacao
o projeto em tela pretende isentar do pagamento da tarifa de utilizaçao do

Terminal Rodovjário Governador Israel Pinheiro - TERGIP-BH - o passageiro
que se destinar a qualquer dos municipios integrantes da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Na fundameritacao do projeto, o parlamentar esclarece que o passageiro,
ao deslocar-se da Capital mineira para a cidade de Caeté, pertencente a
Regiao Metropolitana, paga o mesmo valor (R$ 0,64), a tItulo de tarifa de
embarque, que o passageiro, usuário dos mesmos serviços, que se desloca
para a cidade de Sáo Paulo, o que faz corn que o custo do bilhete seja
onerado em 8%.

o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, pertencente ao Estado, vem
sendo administrado e operado comercialmente por concessionário de serviço
pUblico, sujeitando-se, outrossim, a legislaçao que rege a matéria.

Nesse passo, é clara a Lei Estadual n° 10.453, de 22/1/91, que dispöe sobre
a concessâo e a permissâo de serviços pUblicos no âmbito do Estado,
quando disciplina, em seu art. 9°, VII, a prerrogativa do poder concedente ou
permiterite de fixar tarifas e revé-las, nas forrnas e nas condiçoes previstas na
lei e no regularnento

No que diz respeito ao regularnento, vale mencionar o Decreto n° 32.656,
de 14/3/91, que dispöe sobre o Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
lntermunicipal do Estado de Minas Gerais, e estabelece a competêncja do
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - para fixar a tarifa
correspondente a utilizaçâo de terminals rodoviários de passageiros que
operarem Iinhas intermunicipais regulares (art. 33).

Constata-se, portanto, ser prerrogativa do Estado a fixaçâo de valores
retativos a tarifa de embarque no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte,
podendo esta Casa Legislativa dispor sobre a matéria, nos termos do art. 61
da Constituiçao mineira.

Poder-se-ia dizer que a supressâo da cobrança da tarifa de embarque
importaria uma alteraçao de cláusula econômica do contrato que se
estabeleceu entre o poder concedente e o concessionário

No entanto, ainda que a methor doutrina vislumbre a possibilidade de se
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promoverem tais alteraçöes, mediante a compensacão dos custos
proporcionada pela medida, a contrato cetebrado corn o concessionário nern
sequer prevê a cobranca da tarifa de embarque, reforçando, outrossirn, a tese
da tegalidade da proposta parlarnentar.

Nesse contexto, entendemos pertinente a sugestâo do Deputado Marcos
Helênio, de propor a isencão de cobrança da tarifa de embarque no Terminal
Rodoviário da Capital, razão que nos leva a apresentar a Emenda n° 1, que
integra este parecer.

Por ültimo, e oportuno lembrar que inexiste vedaçao a iniciativa partamentar
para instauracão do processo legislativo, razão que nos leva a nos
manifestarmos favoravelmente a tramitaçäo do projeto.

Conclusâo
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionatidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.756/98 corn a Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N o 1
DC--se ao art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 1 0 - Fica extinta, a partir de 10 de janeiro de 1999, a cobranca da tarifa

de utilizaçao do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte.".
Sala das Comissães, 11 de novembro de 1998.
Hely Tarqülnio, Presidente - Antonio JOIio, relator - Ermano Batista - AntOnio

Genaro - Marcos Hetênio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE RESOLUçAO N o 1.859/98

Comissào de Polltica Agropecuária e Agroindustrial
RelatOrio

De autoria da Comissäo de Potltica Agropecuária e Agroindustrial, o projeto
de resolucOo em epigrafe tern por flnalidade aprovar previamente a alienacâo
de terras devolutas que menciona.

A proposicão fol aprovada no 1 1 turno, na forma em que foi apresentada,
cabendo agora a esta Comissâo examinar a matéria no 2 0 turno, conforme
estabelece o art. 102, IX, "d", do Regimento lnterno.

Fundamentação
A instrucäo dos autos de processos administrativos efetuada pela

RURALMINAS para fim de legitimacOo de terras devolutas envolve, entre
outras atividades, levantamento topogrOfico da gleba, seja ela rural, seja
urbana, vistorias no local para comprovar exigências legais, estudos jurIdicos
e publicaçâo de editais.

Os recursos necessários para fazer face as despesas corn a execuçäo de
tais atividades sáo provenientes da dotaçao orçamentária especIfica daquela
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Fundaçao, do pagamento de taxas e emolumentos e da compra do imável -
quando for o caso - por parte do futuro beneficiário da alienação.

Nâo haverá, portanto, repercussâo financeira nos cofres piblicos, nem
mesmo alteraçâo na execução orçamentária do Estado, em virtude das
alienaçoes objeto desta proposição.

Conclusâo
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resoluçao no

1.859/98 no 20 turno, na forma originária.
Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente e relator - Ailton Vilela - AntOnio Andrade.
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 1998

ATA

ATA DA 88a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAçAO
FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Kemil Kumaira e Durval
Angelo, membros da Comissão supracitada. Nos termos do art. 125, § 30, do
Regimento Interno, o Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara abertos
os trabalhos e procede a leitura da ata da reuniOo anterior, dando-a por
aprovada. A seguir, informa que a reuniOo se destina a discutir o impacto do
pacote fiscal do Governo Federal nas contas pOblicas municipais e do Estado.
Serão ouvidos os Srs. Luiz Schwarcz, Assessor Especial da Secretaria do
Planejamento, representando os Secretários da Fazenda, Joâo Heraldo Lima,
e do Planejamento, Marcos VinIcius Caetano Pestana; e Fernando Pimentel,
Secretário Municipal da Fazenda de Belo Horizonte. Logo após, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Durval Angelo, autor do requerimento que
motivou o convite, o qual tece suas consideraçOes sobre o assunto em
questäo. As 10h15min, registra-se a presenca do Deputado Sebastiào
Navarro Vieira. Em seguida, os convidados fazem detalhada explanacäo
sobre o assunto. Necessitando ausentar-se, o Deputado Kemil Kumaira
solicita ao Deputado Sebastiâo Navarro Vieira que assuma a Presidência. A
seguir, abre-se debate entre os convidados e os Deputados, conforme consta
nas notas taquigráficas. Após os debates, o Presidente agradece aos
convidados pelos valiosos subsIdios trazidos a Comissâo e, cumprida a
finalidade da reuniOo, agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os

membros da CornissOo para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 19 de novembro de 1998.
Antonio Roberto, Presidente - José Braga - Mauri Torres - Paulo Piau -

AntOnio JOlio - Dilzon Melo - Rémolo Aloise.

TRAMITAcAO DE pRoPosIcOEs
PARECER PARA TURNO JNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.821/98

Corn issâo do Trabaiho, da Previdência e da Açao Social
RelatOrio

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epIgrafe propOe
seja declarada de utilidade pOblica a Associaçäo Betesda, corn sede no
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Municipio de Itajubá.
Submetida a matéria, prelirninarmente, a Comissão de Constituicão e

Justiça, que não detectou impedimento legal a sua tramitaçäo, deve este
órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentacão
A Associaçâo Betesda é sociedade civil corn personalidade jurIdica e

mantenedora da Creche Mini-Ninho.
Seu objetivo é a prestacâo de assistência moral e material aos menores

carentes do MunicIpio de Itajubá, os quais são acoihidos corn amor e carinho,
recebendo também alimentacão em horário integral.

Tais iniciativas a fazem merecedora do titulo declaratório de utilidade
pCiblica.

Conclusão
Pelas razöes aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.821/98 naforma original.
Sala das Comissöes, 19 de novembro de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.846/98
Cornissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social

Relatório
0 Projeto de Le; no 1.846/98, do Deputado Miguel Martini, tern por objetivo

declarar de utilidade püblica a Unidade Assistencial Nossa Senhora da
Abadia, corn sede no Municipio de Uberlãndia.

Preliminarmente, a matéria foi encaminhada a Comissão de Constituicão e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno
inico, conforme preceituam as disposicöes do art. 103, I, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacão
A entidade em exame trabalha para atenuar as desigualdades sociais. Para

tanto, auxilia e promove as pessoas abandonadas, oferecendo-Ihes conforto
espiritual e moral.

Fica demonstrada, pois, a importância de seu trabalho, que a torna
merecedora do titulo declaratório de utilidade piblica.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei nc

1.846/98 em turno Unico, na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 19 de novembro de 1998.

Carlos Pimenta, relator.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.241/97

Comissão de FiscalizacãO Financeira e Orcamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Ailton Vilela, tern por escopo autorizar
o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Três CoracöeS o imOvel que
especifica.

A Comissão de ConstitUicãO e Justiça procedeu ao exame preliminar da
proposicão e 	 emitiu 	 parecer concluindo 	 por sua juridicidade

constitucionalidade e legalidade na forma em que foi apresentada.
Dando prosseguimento a tramitacãO da matéria, compete a este órgão

colegiado examiná-la no tocante a repercussãO financeira decorrente de sua
aprovacão, conforme prevé o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

FundamefltacãO
O que se pretende doar ao MunicIplo de Trés Coracöes é urn terreno

urbano corn 48.000m2 , transrnitido ao Estado por doação em 1925, tendo por
outorgante doador o rnesrno municIplo.

Dada a ociosidade em que se encontra o imôvel, clama agora o Chefe do
Executivo municipal seja o terreno incorporado ao patrimônio do municiPiO
para atender a interesse social: a construcão de casas populares para abrigar
tam Ilias que estão instaladas em area de risco.

Releva registrar que a Secretaria do Trabalho, da Assisténcia Social, da
Criança e do Adolescente, a que está afeto o imóvel, considera oportuna e
conveniente a sua alienacão ao antigo doador.

No concernente a questão de que nos compete tratar, cumpre-nos
esclarecer que a alienacão ern nada afetarâ a execucão da lei orcaniefltaria
anual do Estado, visto que a este não caberá nenhuma despesa para
efetivacão do ato.

-	 Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.241/97 no 1 0 turno, corn a Emenda no 1, redigida a seguir.
EMENDA N o 1

Suprima-se o art. 20 , renumerando-se os demais.
Sala das Comissöes, 19 de novembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - Sebastião Navarro Vieira

- AntOnio Roberto - Durval Angelo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.801/98

Comissão de Fiscalizacão Financeira e OrcamentBria
Relatôrio
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De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epigrafe visa a

alterar a Lei no 10.561, de 27/12/91, que dispöe sobre a polItica forestal do
Estado.

A proposiçäo foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituiçào
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir, a Comissäo de Meio Ambiente e Recursos Naturais, examinando
o mérito do projeto, opinou por sua aprovação.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer, no âmbito de sua competéncia.
Fundamentação

A propostção em tela visa tâo-somente a alterar o § 30 do art. 25 da referida
let, corn o objetivo de ampliar o nümero de parcelas em que as multas por ela
previstas poderão ser pagas.

A atual redaçao do § 30 estabelece que o pagarnento das multas
decorrentes de infraçoes poderá ser parcelado em ate 5 vezes, e o projeto
pretende estabelecer que o parcelamento possa ser feito em ate 12 vezes.

Do ponto de vista financeiro-orcamentarjo, a proposiçáo no encontra ôbice
a sua aprovação. Embora a ampliaçao do prazo de parcelamento possa
traduzir-se em atraso no recebimento das multas, tal atraso no implicará
perda financeira, p015 ha previsáo de correção do valor das parcelas.

O aumento do nümero de parcelas é justificável, pois o valor da multa pode
chegar a R$ 24.000,00, e o infrator, em muitos casos, é o pequeno produtor
rural, que não tern como desembolsar essa quantia de uma vez.

Cabe mencionar que o valor arrecadado corn as multas constitui receita
orcamentária do Instituto Estadual de Florestas - JEF - e que a receita
estimada na rubrica "Multas" dessa autarquia, na proposta orçamentária para
1999, é de R$2.610.000,00.

Concluso
Em face do exposto, somos pea aprovação do Projeto de Lei n° 1.801/98

no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissöes, 19 de novembro de 1998.
Kernil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Sebastião Navarro Vieira -

Mauri Torres - Antonio Roberto - Durval Angelo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LE! No 1.808/98

Comisso de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Pericles Ferreira, o Projeto de Lei n° 1.808/98 altera
a redação de dispositivo da Lei n° 6.763, de 26/12/75.

0 projeto foi distribuldo a Comissâo de Constituiçao e Justiça, que conclulu
por sua juridicidade, constitucionaljdade e legalidade na forma do Substitutivo
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n° i, que apresentou. Quanto ao mérito, foi ouvida a Corn issão de Politica
Agropecuária e Agroindustrial, que emitiu parecer pela aprovaço da
proposicäo na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justica.

Cabe agora a esta Comissão opinar sobre a proposição.
FundamentacOo

O projeto pretende excluir da incidência de tributo ou penalidade as
diferenças apuradas no levantarnento de dados relativos a gado bovino e no
confronto das declaracOes prestadas pelo produtor rural no ano de 1996 e em
exercIcios anteriores. 0 Substitutivo n o i, da Comissão de Constituição e
Justica, restringe o benefIcio aos produtores rurais dos municIpios assolados
pela seca nos anos de 1997 ou 1998.

A medida, no nosso entender, é justa. A pecuária do Estado vem
enfrentando dificuldades crescentes, como tarifas discriminatOrias em razOo
da abertura comercial (veja-se o exemplo do leite em pô importado da Nova
Zelândia, por via da Argentina), da queda acentuada dos precos reals de
venda, do aumento do preco de insumos industrials e da consequente
diminuiçäo da renda do setor. A tudo isso soma-se, ainda, a crescente
regulamentaçao de suas atividades, cada vez mais sujeitas a controles
burocráticos e ad m in istrativos.

O exemplo do controle do estoque de gado é significativo. 0 produtor rural
informa sobre seu rebanho a Secretaria da Fazenda, ao IMA, ao Ministério da
Fazenda, ao INCRA e, em alguns casos, a entidades municipais. Por outro
ado, nem sempre a adrninistracão e racional no confronto desses
levantamentos e informaçOes, chegando mesmo a tributar e a multar a
procriaçao animal. De modo geral, o pequeno e o médio produtor não tern
condiçoes de se defender perante a máquina fiscal do Estado.

As medidas propostas sao, portanto, adequadas. Estão restritas as areas
assoladas pela seca, e o Estado, na regularnentacão da lei, deverá
estabelecer as condiçOes para o enquadramento dos municIpios que terão
direito aos benefIcios propostos. Na realidade, o projeto de lei visa a proteger
o produtor de urna eventual multa ou tributação decorrente de perda de
cabeças de gado causada pea seca, a qual, pea fria comparação de
levantamentos, pode ser confundida corn venda de gado sem o recolhimento
dos tributos devidos.

Por outro lado, de macJo a facilitar as atividades não so dos produtores
rurais como também de cooperativas e empresas devedoras de tributos ao
Estado, estamos apresentando o Substitutivo n° 2, que estende o benefIcio
fiscal aos produtores rurais ate o exercicio de 1997, bern como concede,
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conforme cada caso, elimnaçâo total dos juros ou reduço de ate 95% nas
multas. Isso facilitará a quitaçâo dos créditos tributários apurados ate
31/10/98, mesmo que inscritos em divida ativa, ajuizada ou näo sua
cobrança, bern coma dos créditos tributários autuados ate a data da
publicacão desta lei.

0 substitutivo tambérn amplia a anistia de penalidades decorrentes de
parcelamento de crédito tributário concedido as cooperativas rurais pela Lei no
12.989, de 30/7/98, de modo a abranger as multas de revalidaçao.

A medida proposta no Substitutivo no 2 favorece as empresas que desejam
acertar seus débitos corn a Fisco estadual, alérn de possibilitar, em curto
prazo, urn aumento de arrecadaçao, permitindo ao Estado quitar seus
comprornjssos financeiros, inclusive o pagarnento do pessoal e a 13 1 saláriodo funcionaljsmo

Conclusâa
Pelo exposto, apinamos pela aprovaçäa do Projeto de Lei n o 1.808/98 no 10

turno, na forma do Substitutivo no 2, que apresentamos a seguir, ficando
prejudicado a Substitutjvo no 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.

SUBSTITUTIVO N o 2
Altera a art. 4 0 da Lei no 11.508, de 27 dejunho de 1994, que dispöe sobre

declaraçoes prestadas ao Fisco pelo produtor rural; altera o parágrafo Unico
do art. 40 da Lei no 12.989, de 30 de julho de 1998; concede reduçao de
multas e juras moratôrios incidentes sabre crédito tributário e dá outras
providéncias

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° -0 art. 40 da Lei no 11.508, de 27 de junho de 1994, fica acrescido

do seguinte § 30:
"Art. 40
§ 3° - Observado a disposto nos parágrafos anteriores, nao seräo objeto de

tributo au penalidade as diferenças apuradas em quaisquer levantamentos de
dados relativos a qualquer espécie de gado bovino e no confronto das
declaraçoes prestadas pela produtor rural relativamente ao exercicio de 1997
e a exercjcjos anteriores, ainda que resultantes de autuaçäo já cansumada,
de inscriçâo em dIvida ativa, ajuizada ou não sua cabrança, nos rnunicipios
assolados pela seca.".

Art. 20 - 0 parágrafo ünico do art. 40 da Lei n o 12.989, de 30 de julho de
1998, que altera dispositivos da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
que consalida a legislaçéo tributária do Estado, passa a vigorar corn a
seguinte redaçao:

"Art. 40-....
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Parágrafo Unico - Ficam anistiadas as muitas de mara, as multas de

revalidacão e as multas isoladas, referentes ao crédito tributário de que trata
o "caput" deste artigo, aplicadas ate a data nele fixada, desde que näo
decorrentes de fraude.".

Art. 30 - 0 crédito tributário vencido ate 31 de outubra de 1998, formalizado
au nãa, inclusive a inscrito em divida ativa, ajuizada ou não sua cobranca, e
aquele autuado ate a data da publicacáo desta lei, poderá ser pago de uma
so vez, em moeda corrente nacional, no prazo de 10 (dez) dias contados da
publicacão desta lei, sem juras moratOrios e corn reduçâo de 95% (noventa e
cinco par centa) do valor referente a multas.

Parágrafo Unico - 0 crédita tributário de responsabilidade de rnicroempresa
au empresa de pequeno porte poderá ser pago de urna so vez ou em 2 (duas)
parcelas iguais, sem juros maratOrios e penalidades.

Art. 4° - 0 crédito tributário a que se refere a "caput" do artigo anterior
paderá ser pago em ate 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas,
sern juras moratórios, desde que a contribuinte requeira e recolha a valor da
primeira parcela no prazo de 10 (dez) dias contados da publicacão desta lei.

§ 1 1 - Na hipótese prevista neste artiga, as multas e as juros moratórios
serãa devidos cam red ucao de:

- 85% (oitenta e cinca par centa) sabre a valor das multas e 95% (noventa
e cinco par centa) sabre a valor dos juras, para pagamento em 2 (duas)
parcelas;

II - 75% (setenta e cinco par centa) sabre a valor das multas e 85% (aitenta
e cinca par cento) sabre a valor dos juros, para pagamento em 3 (trés)
parcelas;

Ill - 50% (cinqüenta por centa) sabre a valor das multas e 70% (setenta por
centa) sabre a valor dos juras, para pagamenta em 4 (quatra) parcelas.

§ 21 - Aplicam-se ao crédita tributário de responsabilidade de microernpresa
au empresa de pequeno porte as reduçoes previstas nos incisos I e H deste
artigo, respectivarnente, para parcelamento em 3 (trés) e 4 (quatro) meses.

§ 30 - 0 vencimento das parcelas será no mesma dia dos meses
subsequentes ao do pagamento da primeira parcela, e a pagamento näo
poderá ultrapassar a Ultimo dia ütil de cada rnês.

§ 41) - 0 valor de cada parcela nâa paderá ser inferior a R$500,00
(quinhentas reais).

§ 5° - 0 náo-cumprimenta do parcelamento nas condicOes e nos prazos
estabelecidos nesta lei determina a restabelecimento das multas em seus
valares originais, e do valor recampasto será deduzida a mantante já quitado.

§ 6° - As reducOes previstas nesta lei nãa se acumulam corn nenhuma outra

FM
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prevista na legislag5o tributária, em razáo da data de pagamento.
Art. 5 0 - 0 pagamento integral ou da prirneira parcela de crédito tributárlo

que depender de homologaçao ou apuraçäo pelo Fisco deverá ser efetuado
em ate 48 (quarenta e oito) horas contadas do deferimento do pedido.

Art. 60 - 0 crédito tributário constituldo apenas de multa isolada por infraço
a legislaçäo tributária poderá ser pago nas mesmas condiçaes previstas nos
artigos anteriores.

Art. 70 - Os beneficios desta lei serão concedidos apenas em retação ao
débito reconhecido pelo contribuinte, desde que a pagamento seja efetuado
de uma sO vez, observado a disposto no art. 5 0 desta tel.

§ 1° - Na hipótese prevista neste artigo, a interessado deverá apresentar
demonstrativo detalhado da parcela do crédito tributário a ser recolhido.

§ 20 - A cobrança do crédito remanescente terá prasseguimento normal,
cam as acréscimas legais.

Art. 80 - 0 pedida de parcelarnenta imparta canfissão irretratável do débita e
expressa renüncia a qualquer recursa administrabva, bern coma desisténcia
em relaçao aas já interpostas.

Art. 9 0 - Na casa de débita objeta de açâo judicial, a cancessãa de beneficia
de que trata esta lei fica candicionada a desistência da acâa.

Art. 10 - 0 pagarnenta de hanarários advacaticias, quanda devida nos
casas previstas nesta lei, correspanderá a 5% (cinca par centa) do mantante
a recather.

Art. 11 - Para as efeitos desta lei, a crédita tributário cuja vencimenta tenha
acarrido ate dezernbro de 1996 será cansiderado rnanetariamente atualizado,
abservado o dispasta na legislaçaa especifica.

Art. 12 - 0 dispasta nesta el:
- nãa se aptica aa crédito tributária retacianado corn infraçoes referentes a:

a) emissãa de dacurnento fiscal que cansigne valares diferentes nas
respectivas vias;

b) emissâa de documenta fiscal que não carrespanda a efetiva prestaçãa
au aperação;

c) emissãa de dacumenta paralela, inidônea, assim dectarada par ata da
Secretaria de Estado da Fazenda, au falsa;

d) utilizaçao de docurnenta fiscal que naa carresponda a efetiva prestação
au operaçãa, utitizaçâa de dacurnenta falsa e aprapriaçäa, coma crédito
fiscal, de valores neles Iancadas;

e) falta ou recathimento a rnenar de ICMS retido par substituição tributária;
- não autoriza a restituiçãa nern a campensaçâo de irnpartância ja

recalhida;
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Ill - aplica-se ac, saldo remanescente de parcetamenta em cursa;
IV - nàa alcanca crédito tributário que seja objeto de acâo criminal.
Art. 13- Para fins de enquadramenta no Pragrama de Desenvolvirnento das

Microempresas e das Empresas de Pequena Porte do Estado de Minas
Gerais - Micro Geraes -, a disposto no parágrafo ünica do art. 3 1 e no § 21 do
art. 40 desta lei aptica-se, também, ao crédito tributário de responsabilidade
de cantribuinte que preencha as candicOes previstas nos incisos I e II do art.
21 da Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997.

Art. 14 - Fica a Secretário de Estado da Fazenda autarizado a estabetecer,
mediante resolucáo, procedimentas relativos a rnatéria disciplinada nesta tel.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 16- Revogam-se as dispasiçOes em contrária.
Sala das CamissOes, 19 de navembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - José Militäa - Sebastião

Navarro Vieira - AntOnio Julia - Marcos Helénia (voto cantrário).
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 272/95

Camissão de Fiscalizacào Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Anderson Adauto, a projeto de lei em tela visa
autorizar a Pader Executiva a atienar irnOvel de propriedade do Estado ao
patrimônio do MunicIpia de Campina Verde.

Apravada a projeto no 1 1 turno, cabe a esta Camissäo apreciar a matéria no
21 turna, canforme dispOe o art. 102, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçãa
Reafirmamos a parecer exarada par esta Camissãa quando da apreciação

da matéria no 1 0 turna. Quanta a questão, partanto, relativa as possiveis
repercussOes financeiras devidas a aprovação do projeta de lei, canvérn
ressaltar que certamente elas näa acarretaràa despesas para a Estada, par
tratar-se de transferéncia de dominio de bern pCiblico para autra entidade da
Uniâa. A alienacãa em tela, embora implique reduçâo do ativa permanente do
Tesouro, resuttará em reduçãa de gastos despendidos pelos cofres
estaduals, vista que, abviamente, o municIpia donatario tera a seu cargo a
responsabilidade de proceder a manutenção do imOvel.

Resta-nos ainda comentar que, em 1950, a Prefeitura Municipal de
Campina Verde doou ao Estado imOvet que deveria abrigar as instalaçOes do
FOrum da Comarca de Campina Verde, da cadeia publlca e do quartet.

O Estada nào atendeu a destinaçäa prevista no instrumenta de doação.
Assim, entendemos que a forma apropriada de atienaçâo, no presente casa,
seja a reversaa, e não a doaçao, coma consta no prajeta original. Em razäo
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dessas cons:deraçães e que apresentamos o Substitutivo n o 1 ao projeto deel.

Conclusâo
Em vista do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 272/95

na forma do Substitutivo n o 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N O 1

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Municipio de Campina Verde
o im6vel que especifica.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Rca o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Municipio de

Campina Verde o imOvel constituldo por urn terreno de 545,50m 2 (quinhentos
e quarenta e cinco virgula cinqüenta metros quadrados), situado nesse
municipio, na confluência da Av. Governador Valadares corn a Rua João
Pinheiro, e registrado sob o no 9163, as fis. 136 e 137 do Iivro 3-R, no
Cartório de Registro de lmóveis da Cornarca do Prata.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 19 de novembro de 1998.
Antonio Roberto, Presidente e relator - José Braga - Mauri Torres - Paulo

Piau - Durval Angelo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.381/97

Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orcarnentaria
RelatOrio

De iniciahva do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em
epigrafe tern por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
domInio do MunicIpio de Pogo Fundo im6vel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1,
cabendo agora a esta Comissão apreciá-la no 2 0 turno, atendo-se ao disposto
no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regirnento Interno, cumpre-nos elaborar a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentacao
0 irnOvel de que trata o projeto é constituldo de terreno urbano doado ao

Estado, e no instrumento pibtico da alienaçao não constou cláusula
condicionante do uso a Ihe ser dado.

Por isso mesmo é que este Orgão colegiado se viu na contingência de
apresentar o Substitutivo n o 1, no qual a modalidade de transferéncia de
dominio do imOvel passa apropriadamente a ser a doação. Firrnado esse
entendjmento, tornou-se imperioso, por força do art. 17 da Lei n o 8.666, de
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21/6/93, que se fizesse constar no texto da lei cláusula de finandade da
doação, a saber, a de se construir no local urn educandário.

No tocante as repercussOes financeiras que possam decorrer da aprovação
do projeto de lei, cabe-nos esclarecer que, devido a natureza da forma de
atienacão que se pretende aplicar, elas são inexistentes.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.381/97 no 2° turno, corn a Emenda no 1 ao vencido no 1 0 turno, redigida a
seguir.

EMENDA No 1
Suprima-se o art. 2 1 , renumerando-se os demais.
Sala das Comissöes, 19 de novembro de 1998.
Kernil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Sebastião Navarro Vieira -

Mauri Torres - Durvat Angelo.
Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N o 1.381/97

Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Pogo Fundo o imOvel
que especifica.

A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de Pogo

Fundo o jmOvel constituldo de terreno corn area de 3.520m 2 (três mil
quinhentos e vinte metros quadrados), medindo 88m (oitenta e oito metros)
de frente e 40m (quarenta metros) de ado, situado nesse municIpio, na Praça
Melo Viana, conforme escritura piiblica constante nas fis. 131v a 132v do livro
no 51, no CartOrio do 1 1 Oflcio da Comarca de Pogo Fundo.

Parágrafo Onico - 0 irnôvel descrito neste artigo destina-se a construcão de
urna escola.

Art. 2° - 0 imOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimOnio do Estado se,
findo o prazo de 3 (trés) anos contados da data da lavratura da escritura
püblica de doação, não the tiver sido dada a destinacão prevista no artigo
anterior.

Art. 3 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.571/98
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
0 projeto de lei ern epigrafe, do Deputado Dilzon Melo, tern por objetivo

'd
 autorizar o Poder Executivo a doar ao Municipio de Varginha o im6vel que
especifica.
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de Constituiçao e Justiça.
Retorna, agora, o projeto a esta Comissâo para receber parecer quanto ao

rnérito, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regmento Interno.
Atendendo ao disposto no art. 189, § 10, do mencionado Diploma, cabe-nos

elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentaço

0 imóvel objeto da proposicão é parte de urn terreno doado ao Estado pelo
Municipio de Varginha, e não foi estabelecido encargo quanto a destinaçao a
the ser dada.

Atualmente, funciona no local o Educandárjo Olegario Macjet. Entretanto,
considerando que a area do imOvel é grande para abrigar a referida escola, a
municipalidade requer o retorno de parte do terreno para a implantaçao do
Centro de Tratamento e Recuperaçao de Alcoólatras, ToxicOmanos e
Doentes Mentais de Varginha.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domInio de bens püblicos, a matéria em questâo näo representa despesas
para os cofres pUblicos nem acarreta repercussão na lei orcamentária,
embora haja diminuiçao do ativo imobilizado do Tesouro.

Dessa forma, nào encontrarnos Obice do ponto de vista financeiro-
orçamentário a aprovaçao da matéria.

Conclusão
Diante do exposto, sornos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.571/98

corn a Emenda n° 1 ao vencido no 10 turno, redigida a seguir.
EMENDA N O 1

Suprinia-se o art. 2 0 , renurnerando-se os demais.
Sala das Comissöes, 19 de novembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - José Braga - Paulo Piau

- Antãnio Roberto.
Redaçào do Vencido no 10 Turno
PROJETO OF LEI N O 1.571/98

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Varginha o imável que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de Varginha

imOvel localizado naquele municIpio, na Av. dos Imigrantes, constituldo por
terreno de 4 (quatro) alqueires mineiros de area, registrado sob o n° 3.583, as
fis. 178 e 179 do livro 20, no Cartório de Registro de lmôveis da Comarca de
Varginha.
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Paragrafo Unico - 0 imóvel a que se refere este artigo destina-se a
implantacao do Centro de Tratamento e Recuperação de Alcoólatras,
Toxicômanos e Doentes Mentais de Varginha, utilizando as instalagbes
existentes do Educandário Olegário Maciel, promovendo as reformas e
ampliacöes necessárias.

Art. 21 - 0 imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três)
anos contados da data da escritura püblica de doacão, o Municipio de
Varginha não the der a destinaçâo prevista no parágrafo Unico do artigo
anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçães em contrário.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.761/98
Comissâo de Fiscalizacào Financeira e Orçamentária

RelatOrio
Por meio da Mensagem n° 270/98, o Governador do Estado fez remeter a

esta Casa, para apreciação e deliberacão, o projeto de lei em epigrafe, que
autoriza o Poder Executivo a alienar imável ao Municlpio de Astolfo Dutra.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, cabe a esta Comissão apreciar a matéria no
20 turno, conforme dispöe o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposicão em analise tern por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Municlpio de Astolfo Dutra imóvel de propriedade do Estado, havido por
doacão pela municipatidade, conforme escritura püblica apensa ao processo.

No que concerne ao exame das questöes atinentes as possiveis
repercussães financeiras, convém ressaltar que a aprovacão do projeto de lei
não gerará despesas para o exercicio. Pelo contràrio, a alienação resultará
em reducâo de gastos despendidos pelos cofres estaduals, visto que o
municlpio donatário terá ao seu cargo a responsabilidade de proceder a
manutencâo do imóvet.

Ainda que o projeto postule negócio juridico legalmente amparado, cumpre-
nos apresentar-Ihe substitutivo para mudar o instituto contratual proposto em
seu texto. Assim, em vez de se autorizar a doação, deve-se preferir a
modalidade reversào, visto que na escritura pbIica de doaçäo original consta
encargo que nào foi cumprido. Portanto, a forma de transferência de domlnio
que mais apropriadamente se ajusta ao caso é, em nosso entender, a
reversâo.

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

1.761/98 na forma do Substitutivo n° 1, redigido a seguir.
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SUBSTITUTIVO N o 1

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Municipio de Astolfo Dutra o
imOvel que especifica.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao MunicIpio de

Astolfo Dutra o imóvel constituido de terreno corn area de 450m2
(quatrocentos e cinqUenta metros quadrados), situado nesse municipio e
registrado sob a no 18.542, a fis. 106v do livro 3AP, no Cartôrio de Registro de
lmóveis da Comarca de Cataguases.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Cornissães, 19 de novembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - Paulo Piau - José Braga

- Antonio Roberto - Durval Angelo.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.799/98

Comisso de Fiscalizaçào Financeira e Orcarnentaria
RelatOrio

De iniciativa do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa par via
da Mensagem no 274/98, a projeto de lei em tela tern por objetivo autorizar a
Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Formiga irnOvel que especifica.

A proposiçâo foi aprovada no 10 turno, na forma proposta, e, agora, cumpre
a este órgâo colegiado apreciá-lo no 2 0 turno, consoante o disposto no art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
Reiterando a parecer de mérito exarado anteriormente, afirmamos que a

doaçâo em causa, nos moldes em que foi proposta, nOo terá repercussâo nos
cofres de Estado nem tampouco na execuçao da lei orcamentária anual,
embora a ato em si configure transferência de patrimônio de bern pOblico de
grande importãncia para o municipio, conforme passamos a explicar.

Ocorre que a imóvel objeto da praposição, constitu ido de terreno urbana, foi
declarado de interesse social pelo Decreto no 28.046, de 3/5/88, modificado
pelo Decreto no 23.104, de 28/10/92, para implementaçâo do Programa
Comunitário de Habitação Popular - PrO-Habitaçâo. Extinto esse prograrna
pelo Decreto n o 33.374, de 18/2/92, as providéncias, antes a cargo do Estado,
passam a ser de competéncia do municiplo, dal por que se faz necessária a
alienaço do imôvel ao patrimOnio de Formiga.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinarnos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.799/98 no 20 turno, na forma apresentada.

599

Sala das CornissOes, 19 de novembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Mauri Torres, relator - Sebastião Navarro Vieira

- José Braga - AntOnio Roberto - Durval Angelo.
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ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 23/11/98
Presidëncia do Deputado Marco Regis

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

- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Dimas Rodrigues -

Djalma Diniz - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - José
Hennque - Marco Regis - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vascoricellos - Sebastiáo Costa.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Marco Regis) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento nao registra a existência de nümero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniâo, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a ordinária de amanhä, dia 24, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçao anterior.).

ATA DA 1 P REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
ADMINISTRAcA0 PUBLICA E DE FISCALIzAcAO FINANCEIRA E

0RcAMENTARIA
As nove horas e trinta minutos do dia sete de julho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Sebastiào
Navarro Veira (substituindo o Deputado Leonidio Bouças, por indicap5o da
Liderança do PFL), Ajalmar Silva, Sebastiao Helvécio e Carlos Pimenta
(substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna, por indicaçao da Liderança do
PSDB), membros da Comissão de Administracao PUblica; Sebastiâo
Helvécjo, Sebastuao Navarro Vieira, Carlos Pimenta e Ajalmar Silva
(substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por indicaçao da Liderança do
PSDB). Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Helvécio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de
requerimento do Deputado Sebastjão Navarro Vieira, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
da Comissão. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar, no P turno, os pareceres sobre o Projeto de Lei n o 1.790/98. Apás,
designa os Deputados Ajalmar Silva e Sebastião Navarro Vieira para emitirem
seus pareceres sobre o projeto citado, no âmbito das Cornissöes de
Adminustraçao Püblica e de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria,
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respectivamente. Corn a palavra, o Deputado Ajalmar Silva, relator no ârnbito
da Comissâo de Administracao PCiblica, emite seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.790/98 na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em discussão e
votaçâo, é o parecer aprovado. Passa-se a apreciacào do parecer da
Comissào de Fiscalizacâo Financeira e Orçamentária. Corn a palavra, o
relator, Deputado Sebastião Navarro Vieira, apresenta seu parecer, mediante
O qual conclui pela aprovaçâo da matéria na forma do Substitutivo n°1, corn a
Emenda n° i, que apresenta. Colocado em discussão e votacâo, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 24 de novembro de 1998.
Kemil Kurnaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Sebastiâo Helvéclo -

Arnaldo Penna - AntOnio Julio - AntOnio Andrade - Ajalmar Silva- Paulo Piau.

TRAMITAcAO DE PRoPoslçOEs
PROJETO DE LEI N o 1.980/98

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a empresa SAMAR do Brasil
Indüstria e Comércio Ltda., corn sede no MunicIpio de Sabinópolis.

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

Brasil IndUstria e Comércio Ltda. imóvel de propriedade do Estado e
acessOes nele existentes, situado no MunicIpio de SabinOpolis, em local
denominado Sao Francisco, corn area de aproximadamente 40.000m2
(quarenta mil metros quadrados), conforme matricula n o 136, a fis. 157 do
livro 02, no Cartório do Registro de lmóveis da Comarca de Sabinôpolis.

Parágrafo ánico - 0 imOvel mencionado neste artigo destina-se a
implantacao de uma indOstria pela empresa SAMAR do Brasil lndistria e
Comércio Ltda.

Art. 20 - 0 imóvel reverterá ao patrimOnio do Estado se, findo o prazo de 5
(cinco) anos contados da lavratura da escritura pCib!ica de doação, não lhe
tiver sido dada a destinaçâo prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
José Militao
Justificaçao: 0 irnóvel em questão foi recebido pelo Estado em 1984, em

dacao de pagamento relativo a divida tributária do antigo proprietário, que,
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posteriormente, veio a falir. Desde entào, o imóvel encontra-se abandonado e
sem destinação, sujeito a invasOes e depredaçao, além da deterioraçáo
provocada pelo tempo. Permanecendo dessa forma, não traz nenhum
beneficio para a Estado. Por outro lado, a região é carente de indüstria e,
conseqüentemente, de oferta de emprego. A implantaçáo da SAMAR do
Brasil IndOstria e Comércio Ltda. na area proposta demandará investimentos
da ordem de R$2.300.000,00 em urn perlodo de 5 anos, gerando, no periado,
R$1.300.000,00 de ICMS para o Estado, cerca de 5 vezes o valor atual do
tmóvel. Portanto, este projeta é muito significativo tanto para Minas quanto
para o MunicIpio de Sabinópolis, pois, além de gerar receitas, criará 50
empregos diretos e 150 indiretos, conforme relatório da Secretaria de
IndUstria, Comércio e Turismo.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica, de Administracâo
PUblica e de Fiscalizaçäo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LE! N O 1.615/98
Cam issão de Adm inistracao POblica

RelatOrio
De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, a prajeto de lei em epigrafe visa a dar

a denominaço de José Teixeira a rodovia que liga as MunicIpios de Cristina
e Maria da Fe.

ApOs ser publicada, foi a proposiçâo encaminhada, preliminarrnente, a
Comissáo de Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Cabe, agora, a esta Comissâo deliberar conclusivamente sabre a matéria,
nos termos do art. 103, I, "b', do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A denominaçao proposta é homenagem que se pretende fazer ao Sr. José

Teixeira, natural de Cristina, que se destacou em sua diversificada carreira de
servidor pUblica.

Formado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do
Brasil, no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira como Promotor de Justiça.
Posteriormente, foi Superintendente da Receita Federal em Bela Horizonte e,
entre outros cargos, sempre exercidos cam brilhantismo e honradez, foi
representante em nosso Estado do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq.

Soube transmitir, par onde atuou coma servidor püblico, liq6es de civismo e
moral, que nortearam suas acöes tanto na sua vida pessoal coma na
profissional.

Diante de tais consideraçoes, é opartuna a hamenagem que se pretende
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prestar-Ihe.
Conclusão

Mediante a expasto, apinamos pela aprovacão do Projeta de Let n° 1.615/98
na forma prapasta.

Sala das Cornissöes, 23 de novembro de 1998.
Leonidio Boucas, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR NO
34/98

Comissaa de Administraçäa Ptblica
RelatOrio

A praposição em epigrafe, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, objetiva
instituir a Codiga de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituicãa e Justiça manifestou-se pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeta cam as Emendas n°s 1 e 2.

Em virtude de requerirnenta do Deputado Geraldo Nascimento, a prapasta
fol encaminhada a Comissäo de Defesa do Consumidor, que perdeu prazo
para sua apreciacàa.

Também em razão de requerimento do autar da praposiçäo, apravado em
Plenário, vem a projeto, agora, a esta Comissâo, que, em reuniäo canjunta
corn a Comissâo de Fiscalizacaa Financeira e Orçamentaria, deverá emitir
parecer sabre a matéria.

Fundamentação
A propasição sob comento, par ser bastante inovadora, encontra-se entre

aquelas que se tornaram objeto de grarides discussöes näo apenas nesta
Casa Legislativa, coma também na imprensa e nos mais diversas foros
representativos do Estado de Minas Gerais.

Quando da apreciaçâa da matéria nas comissöes a que foi distribuIda,
foram realizadas debates entre as parlamentares, contribuintes e
representantes do Fisco estadual, a que e salutar para a adequacâo da
proposta aas interesses da administraçao pUblica.

O prajeta, ao dispor de forma detalhada sabre a arientacãa, a infarmaçäo e
a protecäo ao contribuinte, coma também sabre a responsabilidade da
administraçao pUblica quanto a cobrança dos tributas, está a instituir um
verdadeiro cOdiga de canduta, que não encontra precedentes nas dernais
unidades federadas.

De maneira estruturada, a praposiçäo define as praticas fiscais que são
consideradas abusivas, assegura a livre acessa do contribuinte aos bancos
de dadas e cadastras e institui a Sisterna Estadual de Defesa do Contribuinte,
integrado par representantes das mais diversas entidades, pUblicas e

L
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A proposta é de todo pertinente para a administr-açao pUblica, que se pauta
pelo pnncipio da legaHdade, uma vez que estabelece regras e procedimentos
claros para que o contribuinte venha a exercer os seus direitos e para que o
agente do Fisco não extrapole suas funçoes, criando situaçöes muitas vezes
desagradaveis.

Na medida em que os direitos e as garantias do contribuinte e do agente
fiscalizador se encontrarem consolidados numa tnica norma jurIdica, a
atividade fiscal deverá tornar-se mais eficaz e transparente, como também o
curso dos processos por meio dos quais os contribuintes buscam assegurar
os seus direitos.

Diante desses argumentos, manifestarno-nos favoravelmente a aprovaçao
do projeto em tela, que, por certo, deverá figurar entre as mais importantes
propostas apresentadas nesta Casa Legislativa na atual legislatura.

Conclusão
Em face do exposto, opinarnos pela aprovaçao do Projeto de Lei

Complementar n o 34198 corn as Emendas n°s I e 2, da Comissão de
Constituiçao e Justiça.

Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva -

Sebastiào Helvécio - Jorge Eduardo de Oliveira - AntOnio Andrade.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

34/98
Comissao de Fiscalizacao Financejra e Orcamentária

RelatOrio
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei

Complementar n o 34/98 institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado
de Minas Gerais.

Apos o exame do projeto pela Comissão de Constituiçao e Justiça, que
conclulu por sua juridicidade, constituclonalidade e legalidade e lhe
apresentou as Emendas n°s 1 e 2, foi a proposiçao encaminhada a Comissão
de Defesa do Consumidor, que perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Em seguida, foi o projeto enviado a Comissâo de Administracao PUblica,
que conclulu por sua aprovaçao corn as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas
pela Comissao de Constituiçao e Justiça.

Vern, agora, a proposição a esta Comissâo para receber parecer, em
obediêncja ao art. 100, II, do Regimento Interno.

Fundamentacao
A proposiçâo sob comento vern atender ao disposto no art. 18, I, do Ato das
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DisposicOes Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, que visa a
assegurar a efetividade dos direitos do contribuinte mineiro mediante a
simplificacão de procedimentos administrativos concernentes a area tributária.

O projeto em exame é dividido em nove capItulos. 0 primeiro trata das
disposicOes gerais; o segundo relaciona os direitos do contribuinte; o terceiro
dispOe sobre a protecao, orientação e informacão do contribuinte; o quarto
versa sobre administração tributária; o quinto define as normas e práticas
fiscais abusivas; o sexto cria o Banco de Dados e dos Cadastros; o sétimo
estabelece as infraçoes e as penalidades; o oitavo cria o Sistema Estadual de
Defesa do Contribuinte, e o nono estabelece as disposiçöes finais.

Assirn, a proposicào define os mecanismos de atuacão do poder pUblico,
estabelecendo os limites em que esta se realizará, dispondo de modo claro os
direitos dos contribuintes. Prevë, ainda, a nulidade das normas abusivas, bern
como a proibicâo de prática abusiva por parte de autoridade administrativa e
as sançOes aplicadas quando houver desrespeito as normas de defesa do
contribuinte.

O art. 17 do cOdigo em pauta dispöe que o Estado criará servico gratuito e
permanente de orientacão e informação ao contribuinte. Tal procedimento
implicará aumento de despesa, mas o art. 18 do citado cOdigo indica a fonte
de recursos para fazer frente a elas: 10% do produto da arrecadacão das
taxas de expediente de que trata o Anexo I, a que se referem os arts. 5° e 60
da Lei no 12.425, de 27/12/96.

O art. 40 da proposiçäo em exame prevê a forma de cobranca do IPVA e
estabelece que esse imposto será cobrado de acordo corn o algarismo final
da placa do velculo, més a mês. Sua arrecadacão deve iniciar-se no mês de
marco de cada ano, na forma do regulamento, evitando-se, dessa forma,
transtorno para o contribuinte.

Já o art. 42 da citada proposiçâo prevé que qualquer reducáo ou revogação
de benefIcio ou incentivo fiscal relativo ao ICMS que resulte em aumento da
carga tributária para o contribuinte somente entrará em vigor 90 dias apOs a
publicação da lei ou decreto normatizador da nova situacáo. Trata-se de
medida justa, pois, assim, o contribuinte terá tempo para adaptar-se a nova
realidade.

O art. 43 do projeto em epigrafe prolbe a vinculaçäo de qualquer tributo na
conta mensal consumo de qualquer servico piblico prestado diretamente ou
med iante concessão.

Conclusäo
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei

Complementar no 34/98, no 10 turno, corn as Emendas n°s 1 e 2,
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apresentadas pela Comissão de Constituiçào e Justiça.

Sala das Comissöes, 24 de novembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Antonio JUlio, relator - SebastiOo Helvécio -

Sebastião Navarro Vieira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 421 a REUNIAO ORDINARIA, EM 24/11/98
Presidência dos Deputados Francisco Ramaiho e Geraldo Rezende

Sumánio: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- Correspondéncia: Oficios - 2' Fase (Grande Expediente): ApresentaçOo de
ProposicOes: Projetos de Lei n

o
s 1.977 a 1.980/98 - Requerimentos n os 2.721

a 2.731/98 - Requerimentos dos Deputados Paulo Piau (2), Ivo José,
Wanderley Avila e Adelmo Carneiro Leão - ComunicaçOes: ComunicacOes
das ComissOes de Politica Agropecuária e de Direitos Humanos e dos
Deputados Mauri Torres, TarcIsio Henriques e Wandenley Avila (3) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Angelo, Dimas Rodrigues, Carlos
Pimenta e Geraldo Rezende - Questáo de Ordem - 2a Parte (Ordem do Dia):
1' Fase: Abertura de lnscniçOes - QuestOes de Ordem - Leitura de
ComunicaçOes - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Paulo Piau; inclusOo do Projeto de Lei no 707/96 em ordem do dia para as fins
do art. 288 da Resolucao n o 5.065, de 1990 - Requerimentos dos Deputados
Ivo José, Paulo Piau e Wanderley Avila; deferimento - Discussäo e VotaçOo
de Pareceres: Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n

o
s 1.112,

1.186, 1.398 e 1.442/97 e 1.700/98; aprovacOo - Votaçao de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro LeOo; aprovaçOo - 2a Fase:
Discussão e VotaçOo de ProposicOes: Requenimento do Deputado Dilzon
Melo; aprovacOo; verificacão de votacão; inexistência de "quorum" para
votaçOo; anulaçào da votacão; questão de ordem; chamada para
recomposicâo do nUmero regimental; existéncia de "quorum" para discussäo;
prejudicialidade do requerimento - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei
no 1.755/98; discurso do Deputado Gilmar Machado; questäo de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Agostinho PatrUs -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberta Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior
- Alvaro Antonio - AmbrOsia Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antonio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista -
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Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila -
Wilson Pires - Wilson Trapia.

Abertu ra
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçäo de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das trés reuniöes anteriores.

P Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Ivo José, 2° - Secretário, procede a Ieitura das atas das trés

reuniöes anteriores, que são aprovadas sem restriçOes.
Correspondéncia

- A Deputada Maria Olivia, 5 3-Secret6ria, nas funçöes de 1°-Secret6rio, lé a
seguinte correspondéncia:

OFICIOS
Do Sr. Lücio Urbana, Presidente do Tribunal de Justica do Estado, enviando

cópia da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da competéncia dos
Tribunais de Justiça, relacionada corn a unificação dos Tribunals.

Do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando o relatório de atividades desse órgão, relativo ao
terceiro trimestre de 1998. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Wilson Roberto Trezza, Diretor de Administração e Produção do
Programa Nacional do Livro, encaminhando cOpia da ordem bancária
referente a parcelas de desembolso relativo a convênio celebrado entre a
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - e a Secretaria da
Educaçäo, para aquisição de livros didáticos. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para as fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100,
inciso XVI, do Regirnento Interno.)

Do Sr. Joaquim Valentim, 2 1-Vice-Presidente da Cârnara Municipal de Bela
Horizonte, encaminhando cOpia da representação do Vereador Betinho
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Duarte, deferida na reunião de 12/11/98. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
1.914/98.)

Do Cel-PM Ari de Abreu, Comandante da Academia de Policia Militar,
comunicando que desde 1987 a disciplina Direitos Humanos faz parte do
curricula dos cursos de formacão e aperfeiçoamento da PMMG. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei no 1.396/97.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF em
Minas Gerais, comunicando a liberação de recursos financeiros destinados ao
Estado. (- A Comissão de Fiscalizacão Financeira, para as fins do art. 74 da
Constituicão Estadual, c/c a art. 100, XVI, do Regimento lnterno.)

Do Sr. Arlindo Barbosa Neto, Presidente da Cãrnara Municipal de Piumhi,
manifestando sua posição contrária a Proposta de Emenda a Constituição no
48/97. (- Anexe-se a Praposta de Emenda a Constituição no 48/97.)

Do Sr. Mario Jorge de Carvalho Lima, Secretário Executivo da Comissão
Gestora do Programa Emergencial de Frentes Produtivas, encaminhando
cópia dos Convënios CDC n°s 46 e 47/98, celebrados entre a SUDENE e a
Estado, bern coma da publicação dos extratos no "Diana Oficial da Uniâo". (-
A Comissão de Fiscalizacão Financeira, para as fins fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimenta Interno.)

Do Sr. Carlos Henrique Ferrara Fernandes, Presidente em exercicio do
Sindicato das Empresas de Asseia e Conservação do Estado de Minas
Gerais, encaminhando transcricão de entrevista do Ministro Almir Pazzianotto
Pinto sabre as organizacöes cooperativistas de trabalho e seus métodos de
trabaiho e apresentando consideraçöes sabre a Projeto de Lei no 1.543/97. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.543197.)

Da Sra. Maria de Lourdes Lages Mansur, Presidente da Associacão
Profissionalizante do Menor de Bela Horizonte - ASSPROM -, solicitando a
empenho da Casa na aprovacão do Projeto de Lei n o 1.914/98. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei no 1.914/98.)

Dos Srs. Silvio e Maria Dilva Fumero, casal Presidente do Movimento
Familiar Cnistão, manifestando-se contra a Proposta de Emenda a
Constituição no 48/97. (- Anexe-se a Proposta de Emenda a Constituicão no
48/97.)

Da Sra. Heraida Maria Caixeta Barges, Presidente do Sindicato das
Indtistnias do Vestuária de Patos de Minas e Alto Paranaiba, manifestando-se
contra a proposta do Governo Federal de aumentar tributos. (- A Cornissão de
Tunismo.)

Do Sr. Olimpia Inácio de Melo Filho, de Pocos de Caldas, apresentando
denüncias de corrupção contra policiais militares e pedindo as providéncias
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2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçoes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçoes:
PROJETO DE LEI N o 1977/98

Dá a denominaçao de Cabo Toledo a cadeia pUblica do Municipio de
Cataguases.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Cabo Toledo a cadeia püblica do Municipio de

Cataguases.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 19 de novembro de 1998.
Tarcisio Henriques
Justificaçao: A cadeia püblica que está sendo construida pela Secretaria de

Estado da Justiça no Bairro Genserico, no Municipio de Cataguases, merece
receber a denominação que propomos por rneio deste projeto de lei. Como
Soldado, Cabo, Sargento e Comandante do antigo Destacamento Policial de
Cataguases, José de Arimathea AraUjo Toledo - que, mesmo tendo chegado
a Sargento da Policia Militar, sempre foi carinhosamente tratado de Cabo
Toledo - granjeou a simpatia de seus conterrãneos, tendo sido também
Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Cataguases. A lembrança de
seu nome visa a evocar o seu procedimento cristão na conduçâo de tao
necessário órgão de segurança.

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

PROJETO DE LEI N° 1.978/98
Dispöe sobre transporte coletivo intermunicipal no Estado de Minas Gerais

e dá outras providéncjas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Qualquer cidadão brasileiro ou naturalizado corn domicilio no

Estado de Minas Gerais poderá explorar o transporte coletivo intermunicipal
no Estado, desde que:

§ 10 - Os velculos sejam novos ou tenham 3 (trés) anos de uso, no rnáximo,
e estejam em perfeito estado de conservaçao.

§ 2° - Para cada dois velculos existentes haja urn para socorro;
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§ 30 - Os velculos deverão ter poltrona reclinável, tipo semi-leito. 0 espaço

entre uma e outra poltrona será de 40cm, no mInimo. A poltrona não poderá
ser de napa, material rIgido ou alérgico, e os veiculos terão, no rnáximo (trinta
e oito)38 lugares.

§ 4° - Os veiculos deverão atender a todas as normas de seguranca
estabelecidas pelos Orgãos competentes.

§ 50 - Serão condutores dos velculos apenas aqueles habilitados na
respectiva categoria exigida por lei, devendo estes serem sindicalizados;

Art. 2 0 - 0 proprietário não poderá possuir frota superior a 4 (quatro) e
inferior a 2 (dois) velculos, exciuldos os de socorro.

Art. 3° - 0 valor das tarifas é livre, mas não poderá ser superior aos Indices
estabelecidos pela autoridade competente, nem superior a tarifa cobrada
pelos veiculos de carreira por idéntico percurso.

Art. 4° - Os veiculos terão sanitário completo.
Art. 5° - Nas regiöes em que não existem ônibus de uso coletivo e cujas

estradas não são asfaltadas, os veiculos poderão ter no máximo 7 (sete)
arios de uso. Nesse caso, o percurso total não será superior a 200Km.

Art. 61 - Caberá aos municIpios atendidos a fiscalização e a execução deste
el por seu órgâo competente.

Art. 70 - Obterá concessão do que se contérn nesta lei a pessoa juridica que
proporcionar a todos os empregados o rateio não inferior a 20% (vinte por
cento) dos lucros lIquidos apurados em, no máximo, urn ano.

Art. 80 - Cada concessionarlo deverá ter sua própria agenda em terminal
rodoviário, quando este existir, ou em local adequado aos passageiros.

Art. 90 - As criancas de ate 5 (cinco) anos e os idosos de 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais, bern como os paraplégicos, viajarão gratuitamente
mediante apresentação de documento que comprove essa condição.

Art. 10° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 11° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 11 de novembro de 1998.
Raul Lima Neto
Justificação: E notOrio que o transporte coletivo intermunicipal não é

executado apenas pelos ônibus de carreira, mas por outros velculos
alternativos, que atendam, sobretudo, em pequenos percursos, oferecendo a
população urn serviço muitas vezes mais econômico e de rapida
resolutividade.

Sabe-se que, em sua maioria, as pessoas que exploram tal atividade agem
clandestinarnente, em razão da inexisténcia de instrumentos legais
disciplinadores da matéria.
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Assim sendo, apresentamos este projeto de lei buscando a tegalizaçäo de

tat atividade, visando a atender aos princIpios norteadores do livre mercado a
justa concorréncia entre Os iguais, bern como inserir na formatidade aquetes
que se encontram exctuIdos dos beneficios que sO tat condiçâo pode
proporcionar.

- Pubticado, val o projeto Os Comissöes de Justiça, de Transporte e de
Fiscatizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.979/98
Dectara de utilidade pUbtica a Associaçao CornunitOria do Bairro Josefina

Coelho de Souza, corn sede no Municipio de Barroso.
A Assembtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Comunitária do

Bairro Josefina Coelho de Souza, corn sede no Municipio de Barroso.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de novembro de 1998.
SebastiOo Navarro Vieira
JustificaçOo: A Associaçao CornunitOria do Bairro Josefina Coelho de

Souza, fundada em 29/10/93, corn sede no Municipio de Barroso, jO
declarada de utitidade pUbtica peta Lei Municipal n° 1.447, de 1994, é urna
entidade fitantrOpica que tern prestado retevantes serviços a comunidade do
referido municIpio.

Por ser justa a aspiraçOo da diretoria da Associaçao de ser eta reconhecida
como de utilidade pObtica no Ombito estaduat, espero contar corn o apoio de
meus pares a aprovaçao deste projeto de lei.

- Pubticado, vai o projeto Os Comissöes de Justiça, para exame pretiminar,
e do Trabatho para deliberaçOo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento tnterno.

PROJETO DE LEI N O 1.980/98
- 0 Projeto de Lei n o 1.980/98, do Deputado José Militão, fol publicado na

ediçOo anterior.
REQUERIMENTOS

NO 2.721/98, do Deputado Dimas Rodrigues, soticitando seja formulado
apelo ao Secretário da Fazenda, corn vistas a que se conceda aos pequenos
produtores do Projeto Irrigados do Estado de Minas Gerais isençäo da
aliquota do ICMS sobre o consurno de energia etétrica. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

NO 2.722/98, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja
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consignado nos anais da Casa voto de pesar peto falecimento do Sr. José
Macjet da Rocha, ocorrido em 15/11/98. (- A Comissão de AdministracOo
Piblica.)

NO 2.723/98, do Deputado Bené Guedes, soticitando seja formulado apeto
ao Comandante-Gerat da PMMG, corn vistas a que seja liberada uma viatura
policiat para o destacamento de Laranjal. (- A ComissOo de Direitos
Humanos.)

NO 2.724/98, do Deputado Alvaro Antonio, soticitando seja encaminhado ao
DER-MG pedido de informaçOes sobre o reajuste tarifOrio das tinhas de
ânibus gerenciadas por esse Orgão. (- A Mesa da Assembtéia.)

NO 2.725/98, da Deputada Isabel do Nascimento, soticitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulacOes corn o Municipio de Monte
Carmelo peto aniversOrio de sua emancipaçOo, ocorrido em 6/10/98.

NO 2.726/98, da Deputada Isabel do Nascimento, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulacOes corn o MunicIpio de Conquista
peto aniversário de sua emancipacão, ocorrido em 30/8/98.

NO 2.727/98, da Deputada Isabel do Nascirnento, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratutacoes corn o MunicIpio de Sacramento
peto aniversOrio de sua emancipação, ocorrido em 13/9/98.

NO 2.728/98, da Deputada Isabel do Nascimento, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratutacOes corn o MunicIpio de Coromandel
pelo aniversOrio de sua emancipação, ocorrido em 6/10/98. (- Distribuidos a
ComissOo de Assuntos Municipais.)

NO 2.729/98, do Deputado Ibrahim Jacob, soticitando seja forrnulado apeto
ao SecretOrio da Educação para que se inclua no Plano de Carreira e
RemuneraçOo do Magistério PObtico de Minas Gerais a ctasse de Inspetor
Escotar, nos termos previstos peta ResotucOo n° 3, de 8/10/97, do Conseiho
Nacionat de Educacão. (- A Comissão de Administraçäo POblica.)

NO 2.730/98, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulacOes corn a Ernbaixada do LIbano, por ocasiOo do
55° aniversOrio da independência desse pals. (- A Comissão de EducacOo.)

NO 2.731/98, do Deputado Marcelo Gonçatves, solicitando seja forrnulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a recuperacão da
pavimentação do trecho que liga a MG-424 ao Municipio de Pedro Leopoldo,
MG-10. (- A Cornissão de Transporte.)

- São tarnbém encaminhados 0 Mesa requerimentos dos Deputados Paulo
Piau (2), tvo José, Wanderley Avila e Adelmo Carneiro Leão.

ComunicaçOes
- São também encaminhadas 0 Mesa cornunicaçOes das ComissOes de
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Poiltica Agropecuaria e de Direitos Humanos e dos Deputados Mauri Torres,
Tarcisio Henriques e Wanderley Avila (3).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

pretendemos, nesse curto tempo que ternos no momento do "pinga-fogo",
fazer uma prestação de contas a esta Casa, em relaçao a algumas medidas
que tomarnos nos Oltimos dias, algumas providéncias em razão da nossa
representação parlamentar, do clever que nos é delegado de defender o povo,
e, principalmente, de estar atentos as situaçães em que a vida humana está
sendo ameaçada.

Na sexta feira, fui convidado pelo Sargento Rodrigues, Ilder do rnovimento
grevista da Policia Militar do ano passado e Deputado Estadual eleito, para
que tomássemos, juntos, algumas providências em relação a policials que se
encontram recolhidos, condenados corn processo em tramitação, e outros ex-
policlais, já expulsos da corporação, que se encontram recolhidos na
Penitenciária Nelson Hungria, em Nova Contagem. La estivemos e fomos
recebidos pela direção do presidio, que acatava ordem judicial de recolher
esses presos naquele estabelecirnento. Observamos que, dos policiais
condenados, doze estão no mesmo pavilhào de presos comuns da Policia
Federal. E ainda que urn ex-Delegado da Policia, José Antonio Barbosa,
acusado de ter participado do assalto a Caixa Econömica Federal,
encontrava-se em greve de fome, ha três dias, devido a sua transferência
para aquele pavilhâo, na madrugada de quarta-feira, o que, segundo ele, era
ilegal, por sua sentença não ter tram itado em julgado.

Mas essa não é a questão fundamental. A questão fundamental é que ele
está preso corn outros dois da PolIcia Federal, a quem, recentemente, ele
havia detido, e está sofrendo coerção e ameaças de morte. Esse Delegado
nos disse também que a ida dele para Nova Contagem é fruto de "quelma-de-
arquivo", ja que sabe muito da vergonha da segurança em Minas Gerais; o
estabelecimento penal da Dutra Ladeira. Ele nos disse, inclusive, nomes de
policiais e detentos que se beneficiam corn a indüstria de fugas nesse
estabelecimento. E, por saber de tudo, sua morte foi decretada ao ser posto
no mesmo pavilhão de detentos que ele mesrno prendeu.

Já fomos, pela Comissão de Direitos Hurnanos, acusados incorretamente
de ser contra a polIcia. Isso não é verdade. Todos os que acompanham os
nossos pronunciamentos e os de toda a Bancada do PT sabem que somos
favoráveis a melhores condiçoes de trabalho para os policiais e sabem do
nosso apoio incisivo 6 greve do ano passado. E agora também queremos
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registrar que, mesmo que sejam policiais acusados de ser bandidos,
criminosos, eles tern direito de ter suas vidas protegidas. Todas as normas
internacioriais sobre reclusão desaprovam que ex-policiais fiquem presos
junto corn presos comuns. Em casos de rebeliOes, eles são os primeiros a
servir de reféns, a ser assassinados, sern contar que, muitas vezes, a
vinganca acaba ocorrendo.

Hoje, voltarnos a Penitenciária Nelson Hungria e encontramos, em estado
debilitado, o Delegado José Antonio Barbosa no seu sétirno dia de greve, corn
a convicção de que ficaria assim ate a mode. Tivemos a autorização do
Diretor desse presidio para entrarmos corn a imprensa e entrevistá-lo, bern
como constatar a situacão em que se encontram Os policiats que estão
internados nesse estabelecimento penal. E revelaçoes foram confirmadas de
que aqueles policiais conhecem muito da indOstria da Dutra Ladeira.

Diga-se, de passagem, que a CPI do Sistema Carcerário, insistentemente,
denunciou a indüstria de fuga existente na Dutra Ladeira. Identificamos
também, no DEOESP, a fuga do Beiramar. E o "secretário da inseguranca
pUblica" pOs o relatório da CPI na gaveta e nada apurou a respeito das suas
denüncias. Hoje, então, a intervencão não devia ser sO na Dutra Ladeira, mas
também na Secretaria da Seguranca PUblica, porque o Secretário foi
conivente. Talvez, envolto nas fumacas de seus cachimbos, se tenha
esquecido realmente de fazer seguranca pUblica em Minas Gerais, porque
nesse relatOrio entregue pela CPI, estão as denincias feitas por internos,
como, por exemplo, a de uma festa prornovida por urn traficante, em que
havia ate" buffet" contratado e garcons engravatados servindo Os presos. Isso
é urn verdadeiro absurdo. Quanto aos outros policials, que talvez não sejam
dessa "panelinha" ou que talvez estejam marcados para rnorrer, são
colocados nurn pavilhão cornurn, corn presos cornuns, em Nova Contagem.
Esta havendo dois pesos e duas medidas.

o Promotor de Justica e a Juiz Criminal estiveram nesse sabado na Dutra
Ladeira e verificaram que vários presos não estavam Ia e que alguns tern
chaves das celas. E a rnaior absurdo é que não havia chave sobressalente.
Os presos policiais salam no final de sernana e levavam as chaves para suas
casas, não deixando nem uma cOpia no estabelecimento. As grades tiveram
de ser arrornbadas pela autoridade judiciária, para que ela entrasse 16.
Inclusive a Capitão do Corpo de Bombeiros, Ricardo "não-sei-de-quê" estava
em sua casa naquele rnornento.

Queremos aqui dizer que, não importando a culpa ou acusação de culpa do
Delegado e dos outros presos e policiais que estão Ia em Contagem, e
responsabilidade do Estado garantir-Ihes seguranca de vida. E, por isso, não
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podemos permitir que vidas sejam ceifadas par irresponsabilidade do poder
pUblico e por isso estivemos na Penitenciária Nelson Hungria coma
Deputado.

Continuando a fazer a prestação de contas de nossas acöes nestes ültimos
dias nesta Assembléja, ontem estivemos recepcionando no Aeroporto da
Pampuiha a D. Ivone e o Sr. Joäo. Vieram denunciar a mode do seu sobrinho,
ocorrida em 10 de outubro passado. Urn jovem de 23 anos que teve sua vida
subtraIda par urn policial despreparado, violento, que, nurn gesto monstruoso,
depois de dar-Ihe uma "chave de perna", par mais de 15 minutos, acabou
ceifando-Ihe a vida.

Além de urna coletiva que a D. Ivone e o Sr. Joâo deram no saguo do
Aeroporto da Pampuiha, estivemos em Venda Nova, no Pronto Socorro;
estivemos corn os Drs. Ariosvaldo e Arthur que serão as advogados da
famIlia. Fornos a Ouvidoria de Policia e ao Ministério P(iblico e al é que vem a
grande questâo: o laudo é insuficiente para constatar a causa da mode - 0
que pode levar aquele policial a ser inocentado, corn seu gesto violento e
absurdo. E o mais grave nisso: conversamos corn funcionários e funcionárias
nos guichês de ernpresas aéreas no Aeroporto e sO urna funcionária teve
coragem de falar. As outras estavarn proibidas pela lnfraero de falar. A
Infraero que é uma empresa estatal, federal, ao invés de proteger os
passageiros, irresponsavelmente os proibe ate de falar a verdade. Urna
funcionária de uma locadora, Hertz, porque deu uma declaração a imprensa,
mostrando o absurdo e defendendo o Marcelo, foi demitida trés dias depois a
pedido da lnfraero.

Quem de nós, de nossos filhos e parentes teremos a garantia de usar esse
Aeroporto, corn uma lnfraero que protege bandido e crirninoso e não protege
o cidadão e o passageiro?

Marcelo era urn jovern franzino, estava sem terno e gravata, vestido de
modo simples, porque a sua familia e de origem simples. Essa foi a sua
primeira viagem de avião e talvez não tenha tido a atenção que a Infraero
dana para qualquer urn dos senhores, se 16 estivessern de terno e gravata. E
mais grave: a lnfraero tern urna ambulância CTI. E o Marcelo foi levado para a
hospital nurna viatura da polIcia; par ser pobre, a lnfraero não Ihe concedeu
nem a direito de usar a ambulãncia CII daquele Aeroporto.

A D. Ivone já tornou uma decisão. Os seus advogados aqui ern Belo
Horizonte entrarão corn ação penal, por rneio do Dr. Ariosvaldo, para que
esse policial seja responsabjlizado. Mas ira também, por rneio do Dr. José
Arthur, pedir ação indenizatOrja contra a lnfraero e contra a Governo do
Estado, porque o Comandante do 13 0 Batalhão, irresponsavelmente,
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assurnindo a defesa do soldado criminoso, inocentou-o totalmente, dizendo
que ele estava a servico, mesmo fora do horário, par estar de farda.

O Estado de Minas Gerais será responsabilizado por isso. Pena que não
será esse Governador, timido e fraco no relacionamento corn a Policia, que
vai pagar a conta. Não será nem no próxirno, porque tenho certeza que ele
näo voltará mais para a Governo de Minas Gerais. Outro Governador vai ter
que pagar a indenização devida a familia pela perda de urn jovem
trabaihador. A sua tia trouxe a carteira de trabaiho assinada e trouxe a
matrIcula da escola. Infelizrnente, não vai ser esse Governador quern vat
pagar a conta. Varnos continuar acompanhando a farnilia e dando apoio. A
Cornissäo de Direitos Humanos da Assembléia já fez urn debate a respeito da
questão, e o Deputado João Leite tambérn está acornpanhando essa
situacão.

O terceiro fato que quero registrar é que ternos ainda no Brasil dez presos
politicos, ou meihor, alto, porque Christine Lamont e David Spencer, as dois
canandenses, ja estão no Canada. Então, temos olto presos politicos no Pals:
Rairnundo Freire, Ulises Gallardo, Humberto Paz, Horácio Paz, Hector Tapia,
Pedro Lembach, Sergio Ui-tubia e Maria Emilia Marchi. Amanhã, as
advogados desses presos estarão aqui na Assembléia Legislativa corn a
Comissão de Direitas Hurnanos. Esses presos participaram h6 nove anos do
sequestro do empresário Abilio Diniz. Foram nove anos de prisão e
recoihimento. Se fossem, talvez, sequestradores de qualquer outro cidadão
brasileiro, ja estariam soltos. Ou quern sabe, se fossern canadenses, já
estariarn no Canada ou em qualquer outro pals de Primeiro Mundo. Mas,
coma são de paises de Terceiro Mundo, não tiverarn a mesma sorte. E
amanhã os advogados estarão aqui registrando repOdio, porque as seus
crimes foram politicos. E, mesmo se assirn não entendesse a justtca, eles já
teriam direito a progressão de regime, porque a justica brasileira,
subserviente nesse caso a um empresario rico, nega-se a compreender que
dentro da nossa lei penal eles teriam direito a progressão do regime. Os oito
estão em greve de fame h6 mais dez dias para protestar contra essa
situação. Convido todos as Srs. Deputados para, as 15 horas, recebermos Os

advogados dos presos e entidades de direitos humanas, que estarão conosco
entregando urn documento solicitanda a apaio e a solidariedade desta Casa.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
O Deputado Dimas Rodrigues* - (- Lé:)
"Sr. Presidente, Srs. Deputados, assessoria da Casa, ocupantes das

galerias, pessoal da imprensa, Minas Gerais tern sido alvo de manchetes
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preocupantes que ocupam as páginas dos principals jornais que circulam
neste Pals.

Essas manchetes são resultado das acOes do Governo Federal, que
colocarn Minas Gerais em situacão de desvantagem e hurnilham o povo
mi neiro.

A palavra "corte", ja inflacionada, tern atormentado o povo mineiro
especialmente a classe politica, e, sobretudo, tenho certeza, todos os
parlamentares desta Casa.

o fantasma do ajuste fiscal vern ocupando os noticiários corn informaçoes
alarmantes e ensejando uma mobilização efetiva de toda a classe politica,
incluindo os Prefeitos Municipais do nosso Estado, Cãmaras Municipais, os
parlamentares e toda a sociedade organizada.

Aceitar passivamente que Minas Gerais sofra urn code das verbas federals
da ordem de 50% significa aceitar a falência do nosso Estado.

Causa-nos grande descontentarnento ver os projetos de irrigaçao do
Gorutuba, Pirapora, e, sobretudo, do Jaiba, na iminéncia de serem
cornpletamente iriviabilizados.

o que seria a esperança do Node de Minas passa a ser sinônimo de falta
de esperança, ou fim de esperanças.

Os projetos de irrigação não são apenas a esperança dos norte-mineiros.
São, isto sim, a Unica alternativa para o Node de Minas, vindo a ser a
esperança de todos os mineiros e, por que não dizer, de todo o Brasil.
Implernentar projetos irrigados, corn assentamentos planejados, corn
incentivos fiscais, especialmente na redução da aliquota do ICMS sobre o
consumo de energia por parte dos produtores rurais, é medida inadiável, sob
pena de estarmos assumindo o gerenciamento da indüstria da fome e da
miséria na região do Node de Minas. Não podernos assistir de braços
cruzados a uma situação que simplesmente ofende a dignidade dos mineiros.
Os codes orcamentários arneaçam a execução de obras de singular
importãnc,a para os mineiros. Obras que, se paralisadas, custarão ainda mais
ao Governo. Se rodovias do Estado não forem recuperadas, em breve terão
de ser refeitas, onerando ainda rnais os cofres pUblicos. Se os projetos
irrigados forem inviabilizados a multiplicacão da miséria vai onerar ainda mais
os cofres püblicos.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as nossas gestöes junto a
bancada federal, junto aos nossos Deputados Federals e aos Senadores de
Minas serão de grande importãncia no que diz respeito ao futuro de Minas
Gerais. Corn esse propósito, quero convocar, especialmente, os
companheiros que representam o Node de Minas, para agendarrnos urna
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audiência corn o Ministro Paulo Paiva, mobilizando os Prefeitos Municipais da
região Node de Minas, para levarrnos nossas preocupacöes e reivindicaçöes
ao Governo Federal. Priorizar a garantia de recursos federals para os
perIrnetros irrigados significa garantir melhor qualidade de vida para o povo
do Node de Minas. Priorizar a liberação verbas, de recursos federals para a
recuperacão de nossas estradas significa prevenir gastos desnecessários no
futuro, alérn de significar, principalmente, a nossa preocupacão corn o destino
daqueles que diariamente percorrem nossas rodovias, colocando suas vidas
em risco, muitas vezes trabaihando para o progresso do nosso Estado e do
nosso Pals. Muito obrigado."

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pirnenta.
o Deputado Carlos Pimenta - Exrno. Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, senhoras e senhores que prestigiam esta reunião da Assembléla
Legislativa, tenho urn assunto a colocar em discussão nesta tarde, mas,
antes, gostaria de anunciar o final de urn drama, de urna verdadeira novela,
que se desenrolou por rnais de 20 anos, mas cujo capItulo final terá iniclo no
próxirno dia 10 de dezembro, corn a licitação, pelo Governo Federal, da
Barragern de Irapé, no Vale do Jequitinhonha, no Node de Minas Gerais.
Essa e uma obra extremamente irnportante, não so para a região Node do
Estado, não so para Minas Gerais, mas tambérn para todo o Pals. A
construção da Barragem de Irapé, que terá sua licitacão desencadeada no
próxirno dia 10 de dezembro, significa uma injecão de recursos da ordem de
US$740.000.000,00; significa a redencao de urna das regiOes mais
desassistidas e pobres - se considerarmos a falta de investimento, porque, na
verdade, o Node de Minas, o Vale do Jequitinhonha, é uma região
extrernamente fértil e rica -; mas, acima de tudo, significa a vitOria da
determinação, da garra, da luta de mais de 70 Prefeitos e de muitos
parlarnentares desta Casa, como o Presidente Rorneu Queiroz, o Deputado
Kernil Kumaira - que sempre foi urn de seus defensores -, os Deputados José
Braga e Dimas Rodrigues; significa a vitOria da deterrninação dos node-
mineiros, que lutararn para ver concretizado esse sonho.

Dia 10 de dezembro, Sr. Presidente, vai ser a abertura do processo inicial
de licitação. Cedamente estarernos presentes em Brasilia, testernunhando e
acompanhando de pedo esse momento extremamente impodante para o
Node de Minas.

Quero também anunciar o trabaiho da Deputada Maria José Haueisen, que
representa também o Vale do Jequitinhonha e que fol sempre uma defensora
da construção da Barragem de Irapé. Estão de parabéns tambérn os Prefeitos
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e esta Casa Legislativa. Temos certeza absoluta de que esse projeto e esse
momento mágico para o Norte de Minas väo ficar certamente marcados como
urn registro de luta, perseverança e garra daquela região.

Corn a palavra, para apartear, o Deputado Dimas Rodrigues.
o Deputado Dimas Rodrigues (- Em aparte)* Quero cumprimentar

Deputado Carlos Pirnenta pelo seu pronunciamento e dizer aos nobres
colegas da importância da construçao dessa barragem. No Norte de Minas so
solucionaremos os problemas sociais através da construção de barragens,
porque por meio delas vêm os empregos. No Norte, temos as meihores terras
do Pals e, corn a irrigação, temos certeza, vamos acabar corn o êxodo rural e
dar empregos ao nosso povo.

Deputado Carlos Pimenta, estamos solidários corn V. Exa. e vamos fazer
tudo para que o Governo cornece essa barragem o mais rápido possIvel.
Muito obrigado.

* - Sern revisào do orador.
o Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa. Gostaria de

registrar o trabalho incansável da imprensa rnontes-clarense e do Norte de
Minas, de uma maneira especial ao 'Jornal de Noticia". Ao registrar o trabaiho
da imprensa, quero fazer urn primeiro apelo ao Governador eleito Itamar
Franco, no sentido de que possa marcar presença e acompanhar de perto o
desenrolar da construçâo da barragem.

Vencemos algumas etapas. A primeira etapa foi a elaboração do projeto. A
segunda, muito difIcil, foi o acordo corn as pessoas que perderam suas terras.
E, finalmente, a terceira etapa foi contra o próprio Orgão governamental. A
Fundaçào Palmares, que pertence ao Ministérlo da Agricultura, tentou, por
diversas vezes, corn todas as suas forças, impedir a construçâo da Barragern
irapé, alegando absurdos, como a existência de urn quilombo na regiäo de
Porto Coriz. Vencemos, uma por uma, as etapas, urn por urn, os desafios. Eis
que chega o dia impor-tante da abertura da licitação de lrap6.

Quero chamar a atençao para urn detalhe. Todo investimento que é feito no
Norte de Minas, no vale do Jequitinhonha ou no Noroeste, que são as regiöes
mais pobres, significa, na verdade, urna riqueza imensa para todo o Estado.
Ha pessoas que vêern Minas Gerais somente na metade de baixo,
enxergando somente a Minas Gerais rica, a Minas Gerais das oportunidades
de emprego, e se esquecem da metade de dma, onde ainda imperam a
desesperança e a fome. E ainda existem pessoas que não querern
investimento algum. Chegam ao cümulo de propor urn movimento separatista,
querendo fazer urn Estado pobre do São Francisco, querendo tirar o Norte de
Minas do Estado, a metade de cima, como se isso fosse resolver todos os
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problemas. Mas estarnos vencendo, uma por urna, as etapas.

Agora mesmo V. Exa., em seu pronunciarnento, disse que tInhamos dito ha
15 dias, quando V. Exa. protesta, corn rnuita autoridade, contra os cortes que
serão feitos em Minas Gerais. E esses codes irão atingir exatarnente as
regiöes mais pobres.

Estaremos, quantas vezes for necessário, anunciando os grandes eventos,
as grandes conquistas, clarnando, protestando e nos colocando frontalmente
contra qualquer medida que venha prejudicar a nossa região, o Node de
Minas. Ternos uma bancada de Deputados corn grande assento nesta
Assembléla Legislativa. Tenho certeza absoluta de que, todas as vezes que
for necessário, estaremos defendendo o nosso Node de Minas.

Quero, Sr. Presidente, tratar de urn outro assunto sério, que interessa a
todos nOs. Trata-se da precariedade das estradas do Estado. Corn relaçäo as
estradas municipais, estaduais e federals, delegadas ao Governo de Minas,
temos observado, dia após dias, inirneros acidentes fatais, que tiram a vida
dos nossos familiares e de nossas criancas, colocando em risco qualquer urn
que trafega ou que transita pelas estradas do nosso Estado. A situacão é
extremamente caôtica e complicada. Temos de ter a acão poiltica de charnar
a atenção dos responsáveis pela conservação das nossas estradas. Quando
viajarnos de node a sul e de leste a oeste, estamos, literalmente, colocando
ern risco as nossas vidas e as vidas de nossos farniliares.

Por falar na precariedade das estradas, gostaria de, mais uma vez, chamar
a atencão para urn fato levantado por mirn e pelo Deputado Adeirno Carneiro
Lebo. Trata-se da necessidade de instalação urgente de urna comissão
parlamentar de inquérito ou de urna comissão especial, para que possamos
analisar as obras inacabadas, iniciadas e não terminadas e as prioritárias do
Estado de Minas Gerais. Ha vários exemplos de obras irnpodantes
abandonadas, que lesarn, em bilhôes, a bolsa do nosso povo. Sinto, por
exemplo, corno obras inacabadas irnportantes, que rnerecem ser analisadas e
investigadas - a do Cardiorninas, ern Belo Horizonte, a dos hospitals, que
foram iniciadas em todo o Estado, consumindo milhöes de reais -, estão hoje
paralisadas. Gostaria de citar, também, a situação das escolas que foram
iniciadas ha vinte anos e que hoje estão desafiando as autoridades. Gostaria
de falar das obras em andamento, mas que foram paralisadas, como o metro
de Belo Horizonte, que e urna eterna novela para o povo da Capital e que
sofrera urn code, no ano que vern, de R$30.000.000,00, inviabilizando
totalmente a sua conclusão. A construçào da Fernão Dias val parar, na
metade, dentro do territOrio de Minas Gerais. A duplicacão da estrada que liga
Belo Horizonte a Sete Lagoas, que 6 uma estrada impodante, iniciada no
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Governo Eduardo Azeredo, certamente nào será terminada neste Governo.
Alias, nessa estrada, apenas no trecho recém duplicado, pude constatar,
neste final de semana, ocasião em que a percorri totalmente, 387 remendos.
Nessa estrada, que foi iniciada ha dois anos e nem foi inaugurada, ha 387
buracos recapeados. Ela consumlu mais de R$35.000.000,00 e está al,
nacabada e sern recursos para ser conclu Ida.

Gostaria de falar sobre as obras de 20 hospitals, que foram iniciadas em
cidades do Norte de Minas, ou seja, em 20 cidades, que tiveram iniciadas as
obras de seus hospitals ha trés ou quatro anos, as quais estão inacabadas e
paralisadas.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de falar sobre obras prioritárias, que
merecem a investigaçao desta Casa, que ja tinham ou, pelo menos, deveriam
ter orçamento para seu inlcio e sua conclusão, mas que nunca saIram do
papel. Trata-se de obras como a PRODETUR, num valor de
R$86.000.000,00, a qua[ mudará substancialmente 17 municIpios norte-
mineiros. 0 Banco do Nordeste, através da contrapartida do Governo Federal,
disponibilizou R$86.000.000,00 para essas obras, que deveriam ter sido ser
iniciadas ha mais de urn ano, rnas nunca saIram do papel.

Gostaria de propor, ainda este ano, que a comissão especIfica desta Casa
convidasse e convocasse a Dr. Paulo Simôes e as pessoas responsáveis
pelo PRODETUR, para que venharn explicar aos Deputados e ao povo node-
mineiro a situação. Gostaria de falar das barragens da COPASA-MG, que
estavarn incluldas no orçamento e viriarn para dar firn a essa seca injusta que
tern matado milhares de pessoas e tirado outras milhares de suas casas no
Norte de Minas, além de fazer uma grande quantidade de vivas de maridos
vivos, uma vez que as homens saem de suas terras para trabaihar no Sul do
Pals. Enfirn, gostaria de falar a respeito de obras que deveriarn estar no
orçarnento e que já deveriam ter sido iniciadas, mas que não se iniciararn par
falta de determinação polItica.

Termino, Sr. Presidente, convocando as Deputados e pedindo a Mesa que
atenda a nossa solicitação, a deste Deputado e a do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, para se implantar uma CPI, ou pelo rnenos urna comissão
especial, para que possamos analisar todos as problemas relatados e, assirn,
dar uma explicaçao convincente as pessoas que nos procurarn, indagando e
pedindo uma resposta. Esta Casa termina a seu mandato, esta legislatura
termina, e gostarlamos de acabar este ano corn a cabeça erguida, expondo
claramente problemas angustiantes e emergentes, além de esclarecer a
população do Estado de Minas Gerais.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
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o Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, o motivo da nossa presença nesta tribuna, na tarde de hoje, é
trazer a apreciacão desta Casa urn projeto de lei, que tern a seguinte tear'. (-
Lê:)

"Projeto de Lei - Acrescenta parágrafo ünico ao art. 10 da Lei n o 12.992, de
30 de juiho de 1998, autorizarido a Instituto de Previdéncia dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG - a renegociar as dividas dos servidores
püblicos civis estaduals. A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta: Art. 1 0 - 0 art. 10 da Lei n o 12.992, de 30 de julho de 1998, fica
acrescido de parágrafo ünico corn a seguinte redação: Art. 1 0 - ... Parágrafo
iinico - Fica autorizada, ainda, a renegociação das dividas dos servidores
ptblicos civis estaduais corn a IPSEMG, nos terrnos desta lei. Art. 2 0 - Esta lei
entra em vigor na data de sua publicacao. Art. 30 - Revogam-se as
disposiçoes em contrarlo. Sala das Reuniães. Geraldo Rezende."

E eu justifico, Sr. Presidente. (- Lê:)
"Este projeto de lei tern par finalidade autorizar a Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - a renegociar também
corn as servidores püblicos civis estaduals as dividas decorrentes de atraso
no recolhimento das contribuicöes previdenciárias e das consignaçöes
facultativas, nos terrnos da Lei n o 12.992, de 30/7/98.

Na atual conjuntura econôrnico-financeira, as dificuldades encontradas
pelos órgãos e pelas entidades das trés esferas do Governo, para curnprirern
seus compromissos, não são diferentes daquelas vivenciadas pelo
trabaihador na iniciativa privada e do serviço püblico, que, a cada dia,
encontra mais obstaculos para saldar as comprornissos financeiros vitats a
subsisténcia da sua famlila.

Boa parte dos servidores püblicos civis estaduals, mormente as que atuam
nas areas da educação e da saUde, possuem débitos corn a IPSEMG, em
decorréncia de vários fatares: licenca médica freqüente, Iicenca para cuidar
de interesse particular, falta ao trabaiho par perlado prolongado, embora
intermitente, afastarnento esse muitas vezes motivado pela irnpossibilidade de
conciliar a presenca no trabaiho corn a rnudança de localidade do cônjuge ou
par razöes profissionais.

A própria burocracia do processo de exoneração ou de dispensa, nos
diversos Orgãos centrals e setorials dos sisternas que integram a
administracão pCbIica estadual, e muitas vezes causadora de elevados
débitos de servidores corn a IPSEMG, que sô as desobriga da condição de
contribuintes após a publicação do ato de desligarnenta do servico püblico.

0 projeto que ora apresentamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, atenderá,
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simultanearnente, aos anseios dos funcionários e do próprio Instituto, diante
das enormes dificuldades financeiras de ambos. E certo que essa medida
viabilizará, para aqueles, a quitaçáo do seu débito por meio de parcelamento
e perrnitirá ao IPSEMG o ingresso de receita que dificilmente será realizada,
caso näo ocorra nas condiçöes ora propostas.

Pelas razöes expostas, pedimos o apoio dos ilustres pares para a
aprovaçäo deste projeto, que é de elevado alcance social e atenderá,
seguramente, ao interesse pUblico do Estado."

Entâo, Sr. Presidente, ao apresentar este projeto, quero pedir a atenção
especial da Casa, na sua trarnitaçao nas comissöes e mesmo no Plenário.
Peço o apoio, dada a importância desse projeto na desburocratizaçao na vida
do servidor püblico corn relaçao ao IPSEMG. Peco essa ajuda dos
companheiros da Casa e tenho certeza de que, sensIvel aos problemas
sociais como é a Casa, poderei contar corn o apoio de todos para a
aprovaçao de tao importante matéria para o servidor püblico do Estado de
Minas Gerais. Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente.

Questâo de Ordem
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, levanto uma questao de

ordern que julgo importante e grave, e é de extrema importância a sua
resposta a este Deputado, a esta Casa e, especialmente, ao povo do Estado
de Minas Gerais. E cito o art. 170 do Regimento Interno desta Casa e,
também, o art. 173, que dispãe sobre os requisitos para a tramitaçâo de
proposição nesta Casa. (- Lé:)

"0 Presidente da Assembléia so receberá proposiçâo que satisfaça Os
seguintes requisitos: I - esteja redigida corn clareza e observância da técnica
legislativa; II - esteja em conformidade corn o texto constitucional e corn este
Regirnento; III - não guarde identidade nem semelhança corn outra em
trarnitaçao;".

Chamo a atenção especialmente para esse inciso, ou seja, o inciso Ill do
art. 173. (- Lé:)

"IV - não constitua matéria prejudicada. § 10 - Aplica-se a disposto
parágrafos do art. 167 a recurso da decisão de näo-recebimento de
proposiçao por inconstitucionalidade. § 2 1 - Verificada, durante a tramitaçao,
identidade ou semelhança, as proposiçOes posteriores serão anexadas, por
determinaçao do Presidente da Assembléia, de oficio ou a requerimento, a
primeira proposiçâo apresentada, que prevalecerá, salvo no caso de iniciativa
privativa".

Seguem as § 31, 4 1 e 50 , além do art. 174.
Espero a resposta desta Mesa e digo por qué. Sr. Presidente,
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apresentamos, no dia 12/11/97, as ii horas, urn projeto de lei que dispöe
sobre 0 transporte coletivo intermunicipal do Estado de Minas Gerais e dá
outras providéncias. Esse projeto dispOe que qualquer cidadão brasileiro
residente neste Estado poderá, se quiser, ter a sua empresa de transporte
coletivo intermunicipal, desde que tenha, para cada dois ônibus, urn de
reserva.

Esse projeto, na verdade, é moderno e pretende acabar corn o rnonopólio
do transporte coletivo, que oferece a populacão de nosso Estado ônibus
velhos, corn poltronas de napa, corn espaço pequeno para as passageiros,
passagens caras, mas corn lucros exorbitantes para os proprietários das
linhas de Onibus intermunicipais, que criaram urn cartel, não permitindo que a
nosso povo usufrua urn transporte coletivo mais humano, rnais barato e
confortável. Näo permite, também, que tenhamos a principal caracteristica de
urn pais capitalista livre: a livre iniciativa.

Sr. Presidente, sem nenhuma alegação da Mesa, sem nenhuma resposta
da Presidência, esse projeto, que está registrado e protocolado e náo tern
semelhanca corn nenhurn outro - e fizernos questâo de examinar, pois a
nobre Deputada Maria José Haueisen entrou corn urn projeto semeihante, no
mesmo dia, porérn, na parte da tarde -' não tramitou nesta Casa. Queremos
saber por qual motivo ele não trarnitou e para atender a qual interesse,
porque so podernos suspeitar de que se trata de interesse do cartel do
transporte coletivo, que näo deseja que a nosso pavo usufrua da liberdade de
ter a direito de usar as ônibus que quiser ou de qualquer brasileiro poder ter a
sua empresa de Onibus intermunicipal. A cornpetição é a forca do capitalismo.
A aprovacâo desse projeto Ievará, sern düvida, a urna situação de extrerna
meihoria no transporte coletivo. Queremos a resposta da Mesa, porque esta
Casa tern de cuidar do born andamento dos trabaihos deste Plenário,
permitindo que se cumpra cabalrnente a ministério mator que é votar projetos,
de sorte que nào entendemos por que esse prajeto náa foi aceito.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia comunica ao Deputado Raul Lima Neto
que mandará averiguar a que aconteceu anteriorrnente, corn a projeta e que
este foi recebido haje, corn a nirnero 1.978/98.

o Deputado Raul Lima Neto - Gostaria de uma resposta, Sr. Presidente.
Par que ele nãa foi recebido ha urn ano?

0 Sr. Presidente - A Presidéncia vai averiguar e, como já disse, ira
responder ao Deputado Raul Lima Neto, oportunamente.

2a Parte (Ordern do Dia)
P Fase

Abertura de lnscriçöes
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626o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia

passa b 2a 
Parte da reuniáo, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicaçoes da Presidêncja e de Deputados e a
apreclaçào de pareceres e requerimeno. Estão abertas as inscriçoes para o
Grande Expediente da prOxima reunio.

Questöes de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o art. 244, VIII, do Regimento

Interno diz o seguinte: "retirada, pelo autor, de proposico sem parecer ou
corn parecer contrárjo". Tivemos, no dia 5 de novembro, a solicitação, por
parte do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, da retirada de
tramitaçao do Projeto de Lei Complementar n o 22/97. Estou me referindo ao
Regimento Interno antigo, ja que esse projeto de lei complementar estava
sujeito, a época, ao Regimento Inferno antigo. Portanto, a questâo de ordem
que estou Ievantando baseia-se no Regimento Interno antigo. 0 art. 288 diz
que, a partir do momento em que entra a solicitaçâo de retirada, o Presidente
despacha, e ele o fez para inclusão em ordem do dia, de acordo corn o art.
288 do Regimento Interno desta Casa. A retirada de proposiçâo sera
requerida pelo autor, e ja o foi de acordo corn o inciso VIII do art. 244, após
anunciar a sua discussão e votaçao. A questâo de ordem que formulo a V.
Exa. é porque, ja ha 20 dias da solicifacäo - e isso nunca ocorreu nesta Casa
-, o projeto ainda nào entrou na fase, de acordo corn o art. 288 do Regimento
Interno, para o inicio de sua discussäo e, portanto, para sua retirada. Esta é a
questâo de ordem que formulo a V. Exa.

o Sr. Presidenfe - A Presidéncia informa ao Deputado Gilmar Machado que
todas as matérias referentes ao Tribunal de Contas estâo dependendo da
realizaçao do forum. Assim que ele for realizado, essas matérias entrarao em
pauta ou serão retiradas, dependendo de seu resultado.

o Deputado Gilmar Machado - Estou formulando uma questâo de ordem
baseado no Regimento Interno.

o Sr. Presidente - Gostaria apenas de cornpletar dizendo que, antes de
qualquer providéncia, o Tribunal de Contas será ouvido.

o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, no dia 5 de novembro houve
urn requerimento do Tribunal de Contas solicitando a retirada do projeto. Veja
V. Exa.. eu gostaria muito de realizar urn fOrum sobre a situacâo da
educaçao, mas nâo posso, diante disso, parar toda a tramitaçao de matérias
referentes a educaçao, esperando a realizaçâo do fOrum. Nao ha amparo no
Regimento Interno para isso. Essa e urna discussáo politica de entendirnento,
onde terernos que fazer ajustes, alteraçaes no Tribunal, etc., o que podemos
fazer e politicamente acertar. Mas encaminharnento regimental não pode ser
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parado, porque o Regirnento Interno tern de ser curnprido, pois, senão, daqui
a pouco, não poderei mais entrar corn urn requerimento porque estarei
dependendo de entendimentos que querem fazer no futuro. Não posso
pensar assim. Tenho que seguir o Regirnento. Segue-se o Regimento, e
depois, se houver o forum, projetos entrarão de acordo corn o que for
decidido ali. Todos os fôruns que houve nesta Casa foram dessa forma, e não
estou sabendo da existência de fOrum corn relação ao Tribunal de Contas. V.
Exa. poderia informar-me a respeito do dia em que ocorrerá o fOrum e de
quem foi convocado para participar, para que todos estejarn inforrnados a
respeito.

o Sr. Presidente - Oportunamente a Presidência Ira responder a V. Exa.
sobre as indagacOes feitas e deverá faz&-Io o mais breve possivel. A decisOo
de nâo incluir essa matéria em pauta ate a realizacão do fOrum foi do
Presidente da Casa, Deputado Romeu Queiroz.

o Deputado Gilrnar Machado - Então apresento a seguinte questao de
ordern: solicito a V. Exa. que suspendarnos as nossas reuniOes ate a
realização do fOrum, para que, depois, possarnos dar seqüência aos nossos
trabalhos, ja que dependemos da realizacão do forum para entendimentos.
Solicito a V. Exa. que encerremos esta reuniâo e esperemos as decisOes do
forum para depois darrnos seqUéncia ao andarnento dos nossos trabalhos.

o Sr. Presidente - A inclusão, em ordem do dia, das rnatérias relativas ao
Tribunal de Contas está aguardando a realizacão do fOrum.

o Deputado Gilmar Machado - Mas V. Exa. está dizendo que tern de haver
urn fOrum para discutir esse tema. Tambérn gostaria que tivéssernos urn
forum para discussao, por exempbo, sobre os cartórios, Os projetos da
educaçao, da saOde. Se formos tratar assim, do jeito que está aqui, está fora
do Regimento.

o Sr. Presidente - 0 questionamento do Deputado Gilmar Machado será
considerado e terá uma resposta do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Casa.

Leitura de CornunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reuniâo pelas ComissOes de Direitos Humanos -
aprovaçao, na 261 Reunião OrdinOria, dos Requerimentos n°s 2.701, 2.709 a
2.715, 2.717 e 2.718/98, da Comissão de Direitos Humanos; e 2.702 a
2.706/98, de sua autoria; e de PolItica Agropecuária - aprovação, na 23
Reuniâo Ordinária, do Projeto de Lei n o 1.895/98, do Deputado Leonidio
Boucas, e do Requerimento n o 2.716/98, da Comissào de Direitos Humanos
Ciente. Publique-se.).
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Despacho de Requerimentos

0 Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Requerimento do
Deputado Paulo Piau, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de
Lei no 707/96, de sua autoria. Inclua-se o projeto de lei em ordem do dia, para
fins do art. 288 da Resolução no 5.065, de 1990.

Requerimento do Deputado Ivo José , em que solicita seja enviado a
Cornissão de Fisca!izaçao Financeira o Projeto de Lei Complementar n o 2/95,
que se encontra na Comissão de Assuntos Municipais, a qual perdeu o prazo
para emitir seu parecer. 0 Presidente defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno.

Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja o Projeto de
Lei no 1.194/97 encaminhado a comissão seguinte a que foi distribuido, tendo
em vista que a Comissão de Justiça perdeu o prazo regimental para emitir
seu parecer. A Presidéncia defere o requerimento, de conformidade corn o
inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Wanderley Avila, em que solicita seja o Projeto
de Lei no 1.847/98 encaminhado a cornissao seguinte a que foi distribuido,
uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.
A Presidéncia defere o requerimento, de conform dade corn o inciso VII do art.
232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Discussão e Votaçao de Pareceres
- A seguir, são subemetidos a discussão e votação, sendo aprovados, cada

urn por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
1.112/97, do Deputado José Bonifácio, que altera dispositivos da Lei no
10.561, de 27/12/91, que dispöe sobre a polItica florestal no Estado de Minas
Gerais; 1.186/97, do Deputado Raul Lima Neto, que dispOe sobre o uso
racional do cerrado nativo ou em estágio secundário de regeneração;
1.398/97, da CPI do Sistema Penitenciárjo, que acrescenta inciso ao
parágrafo Unico do art. 40 da Lei n o 11.660, de 2112/94, que reorganiza o
Departamento Estadual de Obras PUblicas - DEOP - e dá outras providéncias;
1.442/97, do Deputado Marcos Helênio, que torna obrigatOria a cornunicaçao,
pelo Poder Executivo, as autoridades e aos órgãos que especifica, de
requisição de força policial de reintegraçao de posse; e 1.700/98, da CPI do
IPSEMG, que dispãe sobre o Conselho Beneficiário do IPSEMG - CBI. (A
sancão.).

Votação de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em

que solicita seja enviado pedido de informaçoes ac, Superintendente Estadual
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do INSS, Afonso LigOrio de Faria, a fim de se esclarecerem düvidas
levantadas por sindicatos. Em votacão, o requerirnento. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 1  Fase, a Presidéncia

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

Discussão e Votação de Proposicöes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnento do Deputado Dilzon Melo, em

que solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei no 1.571/97
seja apreciado em primeiro lugar entre as rnatérias em fase de discussão. Em
votacão, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecam corno
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilmar Machado - Verificação de votacão, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificação de

votação pelo processo eletrônico. A Presidência solicita aos Deputados que
ocupem seus Iugares.

- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votararn apenas 20 Deputados. Portanto, näo ha

"quorum" para a votação. A Presidéncia a torna sem efeito.
Questão de Ordem

0 Deputado Dilzon Melo - Solicito seja feita a chamada para a
recomposição de "quorum", Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder a chamada para recomposicão de "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a charnada 32 Deputados. Nào ha

"quorum" para votacão, mas o ha para discussão das demais matérias da
pauta. Em virtude da inexistência de "quorum" para votacão 0 requerimento
do Deputado DIIzon Melo fica prejudicado.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.755/98, do Deputado Ibrahim
Jacob, que altera o art. 11 da Lei n o 12.735, de 31/12/97, que dispãe sobre o
IPVA. 0 projeto pretende modificar a data da cobrança do IPVA, a qual
passaria a ser efetuada a partir de 15 de fevereiro de cada ano. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, 0 projeto.
Corn a palavra, para discutir, o Deputado Gilmar Machado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas

pwm
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presentes as galerias, pessoas da imprensa, ao discutir este projeto tenho urn
objetivo. Fizemos uma reuniäo na qual firmamos alguns critérios e regras
para o estabelecimento de uma pauta minima - ou maxima, corno querern
alguns - corn relaçao ao término dos trabalhos deste ano. Nessa reuniâo,
discutimos e entramos em acordo sobre alguns projetos dos Deputados - e
quero abrir urn parêntese, para dizer, nobre Deputado Ibrahim Jacob, que
estaremos encaminhando favoravelmente a este projeto. Pelo menos em meu
entendimento, o que se estabeleceu, entâo, foi que votariamos -
evidentemente, cada urn de acordo corn a sua avaliaçâo dos projetos, a favor
ou contra - todos os projetos de Deputados, mas que não terlamos outros
projetos que versassem sobre aumento de cargos ou criaçáo de cargos ou
que representassem qualquer tentativa de modificaçäo de arrecadaçao.
Concordamos que esses projetos nâo entrariarn na pauta; eles parariam nas
comissöes, e sO dariamos seqüência aos dernais.

Mas, na semana passada, fomos surpreendidos por um projeto, nas
comissöes, que versava exatarnente sobre os temas que, na reuniâo anterior,
acabávamos de decidir que nâo mais entrariam em pauta. Então, em meu
entendimento, o acordo está rornpido. Nas comissOes, foi dada entrada a urn
projeto que ja veio para o Plenário. Querernos discuti-lo; no temos nenhum
problema em discutir a questao da anistia. Alias, achamos que a multa
cobrada atualmente é absurda. Mas acharnos que ternos de discutir o todo.
Queremos discutir, por exemplo, a questao da multa para os servidores
püblicos. Por que pararam o projeto dos servidores püblicos que, hoje,
recebem multas por pagarem contas de água ou de Iuz atrasadas, em virtude
do atraso de seus salários pelo Governo? Esse projeto näo pode andar! Mas
podem andar, aqui, projetos que criam anistia para beneficiar empresários!
Por qué? Por que dois pesos e duas medidas? Querernos discutir essa
questão. Se queremos dar tratamento igual, vamos fazer projetos corn
tratamento igual. Mas por que privilegiar Os empresários e sacrificar os
servidores püblicos? Em meu entendimento, essa nào e a forma rnais correta
de tratarmos as questães. Nào tenho nada contra discutirrnos a reduçao da
taxa de juros. Alias, acho que a atual cobrança da taxa de juros está
equivocada. Por isso, várias vezes vim aqui, dizer que a poUtica de juros do
Presidente Fernando Henrique é errada e está equivocada; está sacrificando
o povo. Mas ninguém veio aqui para a discussão, falar contra essa politica
econômica; muito pelo contrário, vierarn defendé-la, e ate fizeram campanha
para o Presidente. Agora, vém dizer, na Comissäo, que Os juros realmente
estäo altos. Concordo, plenarnente. Vamos discutir, entâo, essa reduçao.
Vamos fazer urn movimento contra a politica desse Governo. Esse é o debate
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que quero fazer; esse é o desafio que proponho.

Não vamos fazer coisas casuIstas para beneficiar apenas alguns setores
amigos. E corn isso que náo concordo. Tinhamos acertado que não
apresentariamos projetos que tratassem da criação de cargos. Compreendo
que precisamos resolver o problerna dos cartórios. Mas não dessa forma, de
ültima hora, por meio de urn projeto que retorna, apOs já ter sido vetado, ao
qual teremos de apresentar emendas. Alias, pelo novo Regimento Interno,
não podemos apresentar emendas fora do teor principal do projeto. Isso está
no novo Regimento, que votamos - não fui sO eu, mas toda a Casa que votou.

Eu pergunto: o que rnudou? Temos razOes no Regirnento Interno. Essa é a
discussäo que quero fazer. Espero a nova reuniáo de Lideres para conversar
corn todos. Temos que fazer urn acordo para todo o mundo seguir a regra. A
Bancada do PT está disposta a curnprir seus acordos, corno sempre
curnprirnos. Mas näo podemos aceitar isso. Varnos utilizar, segundo o
Regimento, aquilo a que temos direito, que é exatarnente poder discutir e
questionar essas coisas. Querernos fazer urn entendirnento para facilitar,
agilizar realrnente os trabaihos, rnas corn regra igual para todo mundo. Se vai
haver discussão aqui para criar privilegio para empresários, vamos discutir a
situaçâo do servidor e do resto, porque náo pode ser sO para alguns
privilegiados ou amigos. Essa é a discussão que querernos fazer. E é em
virtude disso que estamos abordando essas questOes.

Queremos muito que sigamos aquilo que tinhamos estabelecido: nào
teriamos mais, neste ano,a votacão de projetos de criaçâo de novos cargos.
Então, o projeto do Tribunal tem que estar fora. Manternos essa questão
corno urna corda no pescoco; temos, todos os dias, que acordar se ela vai
nos enforcar, sem saber se o projeto vai ou nao entrar na pauta. Ternos de
ficar vigilantes. F vamos ficar. Estamos sendo pagos e muito bern pagos para
isto.

Varnos utilizar todos os recursos do Regimento. Vamos questionar tudo. E
vamos cumprir os nossos acordos, desde que sejam criadas regras iguals
para todo o mundo.

Queria entrar agora na minha justificativa de estar aqui, utilizando urn
instrumento de debate, que é a discussão do Projeto de Lei n° 1.755/98. Ele
foi formulado pelo Deputado Ibrahim Jacob e diz o seguinte: "0 IPVA altera o
'caput' do art. 11 da Lei n o 12.735, de 31 de dezembro de 1997." E aquela lei
que ficamos ate o Ultimo dia do ano passado para discutir e tentar corrigir a
trapalhada que o Secretário da Fazenda, Joáo Heraldo Lima, criou. "0 IPVA
será recolhido anualmente, a partir do dia 15 de fevereiro, por intermédio da
rede bancária credenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo
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ao contribuinte optar pelo pagarnento em cota tinica ou em trés parcelas
mensais consecutivas." 0 que o Deputado Ibrahim Jacob está tentando fazer
e alterar o pagamento que se inicia em janeiro, que é urn més extrernamente
difIcil Para a população, uma vez que muitos estão de férias e ha matrIcula de
escola de filho Para pagar, IPTU, etc. Portanto, é urn més em que as contas
das pessoas estão muito sacrificadas. 0 Deputado pretende permitir que o
pagamento do IPVA seja iniciado no més de fevereiro. E 0 contribuinte podera
pagar de uma ünica vez, ou começar a pagar em fevereiro e terminar em
abril, quando estará liquidado esse pagamento, e o Governo terá esses
recursos. Todos nOs sabemos que o IPVA é irnportante não so Para 0
Governo do Estado, ja que, nos prirneiros meses do ano, ha diminuiçao dos
recursos, como também Para as prefeituras, já que 50% do IPVA é destinado
aos rnunicipios. Então, não haveria uma penalização muito grande, já que,
pela proposta do Deputado Ibrahim Jacob, todos os municipios teriam esses
recursos em abril.

Então, não penaliza muito, Para que as prefeituras e o Estado possam fazer
a sua prOgramaçao de caixa Para Os pagamentos e Para redividi-lo.

Estamos aqui Para deixar clara o nosso posicionamento favorável a esse
projeto do Deputado Ibrahim Jacob, dizendo-Ihe da nossa concordância, tanto
que todas as corn issães deram parecer favoráveL

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Gilmar Machado,
sernpre que V. Exa. assorna a esta tribuna, fico observando a sua coeréncia.
As vezes, nás nos confrotamos urn corn o outro, porque "a ferro corn 0 ferro
se afia", mas V. Exa. tern urna caracterIstica muito expressiva de aceitar a
repreensão quando eta e franca e contribuirá Para que V. Exa. esteja mais
certo ainda. Agora, quero apenas parabenizá-lo.

Aproveitando esse aparte, gostaria de levantar uma questão sobre a Projeto
de Lei n° 1.755/98, do Deputado Ibrahim Jacob, o qual dispöe sobre mudança
de data Para recoihimento do IPVA. V. Exa. já parou Para refletir sobre coma
o IPVA é motivo de tristeza e desânimo? V. Exa. se lernbra do que, quando 0
Governador do Estado propôs aumenta do IPVA, debatemos a exaustão, no
final do ano passado? Se fizer urna viagern a Brasilia, por uma das principais
rodovias do Estado, perceberá que nossas estradas, especialmente aquela
que deveria ser exemplo Para as outras, são, na verdade, urn paradigma de
verganha, tristeza, dor e acinte. Existem crateras que parece que se está na
Lua. Quantos acidentes são causados! Quantos tern as seus carros
estragados! 0 nassa IPVA e urn dos mais caros do mundo. 0 Pals gasta de
irnpostos, mas eles nunca são aplicados naquilo Para que são estabelecidos.
o IPVA nunca e aplicado na recuperaçao das estradas. 0 passuidor de
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automóvel, no Brasil, parece ate criminaso. Houve uma época em que
algumas pessoas, influenciadas, achavarn que aquele que possuisse urn
veiculo, no Brasil, teria que pagar o anus daqueles que não possulam. As
cidades não tinham retorna. Bela Horizonte é terriveirnente mat sinalizada,
sem retornos. Para que pagamos IPVA? Para manter apenas a maquina da
Poilcia Rodoviária e dos DETRANs? 0 irnposta nunca beneficia a pessoa que
a paga, pelo contrário, os impostas são criados, em nosso Pais, Para tapar os
buracos de rombos de más administraçöes. Especialmente na época das
chuvas, podemos ver a perigo que representa viajar de carro por este Pals.
Se a pessoa não pagar a IPVA em dia, não sO será multada, corno o seu
carro será recoihido, e ela sofrerá uma série de retaliacOes, mas, pagando em
dia e muito, quando viaja, não tern a menor seguranca nas estradas, que
deveriam ser boas, pavimeritadas, considerando-se as impostas altos que
todos pagamos. Qua] é a finalidade do IPVA? Todas sabemos: ele existe Para
que as que possuem automóveis possarn transitar, ter estradas e conservá-
as. Mas nunca vimas as impostos serem aplicadas naquilo Para que são
propostos. Certa feita, esteve aqul urn Deputada Federal, e conversava eu
corn ele, dizendo-Ihe: "Exceléncia, a estrada de Brasilia a Belo Horizonte é
uma vergonha Para a Presidente da RepUblica e Para a Governo do Estado,
pois é totalmente esburacada. E não sO ela, qualquer estrada está assim.
Tern-se tornado alguma providéncia, tern-se refletido sobre a problema?". Ele
me disse: "Não. Estamos pensando, mas a anica saluçaa seria criar urna
espécie de selo, representanda urn nova imposta, Para as estradas serem
recuperadas". 0 nosso Pals não tern jeita. V. Exa. terá 40 minutos Para
discutir esse assunta, e quero apenas lembrá-la de que, se V. Exa. quiser
falar sabre a irresponsabilidade de nossas autoridades, que não aplicarn Os

irnpostos no que deveriarn; sabre as desvios que acontecem, razãa pela qual
Os impastos no Brasil sO servem Para aprimir a pavo, encontrará
argumentaçaa Para falar haras e dias a fib, porque é urn fato incontest6vel
que as estradas de nassa Pals não sO colacam em risca a populacão que
nelas trafegam, coma envergonham a pava brasileiro, em especial a mineiro,
que vive em urn Estada historicamente conhecida coma das mudancas, da
Incanfidéricia Mineira, do pratesta contra as abusas e irregularidades. V. Exa.,
sem düvida, terá muitas argumentas Para protestar contra as autoridades e
também paderá sugerir ou apresentar soluçOes que já existiriam, se nossas
Impostas fossem aplicados naquilo Para a qual foram criados. Veja bern a
CPMF, que fai criada Para a satde. Vejam coma está a saüde de nosso Pals!
A saüde está urn cabs, e eles querem perpetuar a CPMF. A saCide está
doente, alias, a saüde, no Pals, provoca daenca no pava brasileira sO de
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pensar que tern de usa-la. E pagam-se impostos altissimos, maiores do que
em qualquer lugar do murido, para termos a saüde pior. Assim também
acontece corn o IPVA. Pagamos esse imposto, e temos que pagá-lo em dia,
pois qualquer atraso implica multa, juros, mas as estradas continuam urn
caos, urn desastre, uma vergonha e uma demonstraçao de que algurnas
autoridades nada mais sáo do que politiqueiros casuistas, que não se
interessam pela causa do povo. 0 exemplo está al, nas estradas.

0 Deputado Gilmar Machado - Obrigado pela contribuiçao ao debate e pelo
aparte muito bern feito, Deputado Raul Lima Neto. 0 Deputado já adiantou do
que trataria em minha segunda argumentação. Apresentamos primeiramente
a argumentaçao na linha do que foi o objeto do discurso do Deputado Ibrahim
Jacob e vamos, na segunda parte, tratar do mérito, que é exatamente essa
questâo referente a como tern sido utilizado e aplicado o imposto que todos
nOs que temos velculos estamos pagando. Gostarlamos de fazer
ponderacaes a respeito de como esse imposto está sendo utilizado tanto
pelos municipios quanto pelo Estado, porque tanto as rodovias estão em
situaçâo precária, como tambérn as ruas das cidades. Em Belo Horizonte, por
exemplo, basta andar por aigumas ruas para verificar tal situação.

Não sei se a região onde moro, o Caiçara, foi a mais sacrificada, a mais
atingida, mas, se chegarmos a Uberlândia, poderemos verificar que existem
grandes avenidas corn problemas, pois, principafmente nesta época, estâo
praticamente cheias de buracos. Se nao tomarmos cuidado, principalmente a
noite, estaremos colocando em risco a nossa vida, além da vida de outras
pessoas. Se estivermos fazendo uma curva onde existe urn buraco, nâo
teremos a menor chance, pois, se tentarmos jogar o carro para o outro lado,
poderemos causar urn acidente. Essa situação leva a gastos corn substituiçao
de rodas, de pneus, gastos tremendos.

Concedo urn aparte ao nobre Deputado Arnaldo Penna.
o Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Sornente para repor

situaçâo a que V. Exa. se referiu no inicio da sua fala, gostaria de dizer que
nâo fui participante da reunião em que se decidiu a charnada pauta minima au
pauta maxima. No entanto, V. Exa. se refere a urn projeto de sua autoria que
diz respeito a dispensa da multa para Os servidor-es püblicos, so estaduais, so
nas cidades servidas pela CEMIG, nas cidades servidas pela COPASA, a
que, parece-me, tira a generalidade, que e uma das caracterIsticas essenciais
da lei.

Esse prajeta foi rejeitado pela Comissâa de Constituiçao e Justiça. No
entanto, através do brilhante trabalho de V. Exa. no Plenário, o parecer
daquela Comissão foi derrubado, e a prajeto foi enviado a Comissão de
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Adrninistracão PibIica, onde já foi apreciado antes das eleicOes. Portanto, V.
Exa. tern prazo previsto pelo Regimento Interno para pedir que esse projeto
tenha a sua seqüência em outras Cornissöes, onde, porventura, tenha de
passar, para chegar ao Plenário. Na verdade, acho que houve por parte de V.
Exa. urna falta por não haver acornpanhado a prajeta na Comissäo de
Adrninistracâo Püblica, onde já foi apreciado, recebeu parecer, e nas outras
comissöes pelas quais, porventura, tenha necessidade de passar. Portanto,
gostaria somente de esciarecer a situação. Muito obrigado.

* - Sern revisäo do orador.
0 Deputado Gilmar Machado - Gostaria de relembrar ao Deputado Arnaldo

Penna que estamos acompanhando esse projeta de perta. Ele já passou por
todas as comissOes, e estamos pedinda ao Sr. Presidente que a inclua em
ordem do dia. 0 nobre Deputada sabe que não posso fazer a ordem do dia,
pals a Regirnento Interno não me permite a inclusâo de rnatérias para votaçãa
no Plenário. Isso compete ao Presidente, no antiga Regimento Interno,
através do art. 244, e agora, também, no nova. Pessoalmente, gostaria muita
de poder incluir matéria na pauta. No entanta, isso nâo cabe a rnim.

0 Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Evidenternente. Mas gostaria de
dizer a V. Exa. que nem todos as projetas entram ao mesmo tempo na pauta,
väo entrando cada urn na sua vez. 0 fato de a projeto de V. Exa. não estar na
pauta de hoje nâo significa que nâo vá entrar na pauta, ate porque temos
ainda quase urn mês de trabalho na Assembléia.

* - Sem revisão do orador.
0 Deputado Gilmar Machado - Sim, estamas aguardando. Gostaria de dizer

que a entendirnento corn as Lideres na reuniãa anterior é a de que Os

prajetas que versassem sabre as servidores püblicos, sabre a criaçâo de
cargos e outros, não entrariam em pauta, alérn de outras questOes referentes
a utilização de créditos e ao aumenta au a diminuiçäo de receita.

Gostaria também de esciarecer que, ao apresentar urn prajeto, nào me
utilizo de artimanhas, coma entrar corn ele "curtinho" na Comissao de
Canstituicâo e Justica somente para ganhar a parecer, e depots fazer aquilo
que pretenda através de uma série de emendas, ate mesmo fora do objeta
primeiro do projeto. Imaginávamas que não terlamas mais de enfrentar esse
prablema cam a nova Regimento Interno. No entanto, lamentavelrnente,
cantinuamas a enfrenta-lo. Essa foi a crItica e a questäa que Ievantei na
abertura da minha exposicâa. Continua reafirmando que a Bancada do PT
nunca se recusou a fazer nenhum tipo de debate sabre as reformas tributária
e fiscal. Mas é precisa que as projetas e as assuntos sejam apresentados
carretamente, a fim de que possamas discuti-las. Se a questãa da multa será
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Esta é a consideraçäo que faço. Se não fui claro, reafirmo: o que estamos
argurnentando é que queremos discutir todas essas questöes em projetos
corretos e pertinentes.

Mas, para näo fugir ao tema e para que o Sr. Presidente não me chame a
atençâo - com razâo, tendo em vista o Regimento Interno -, voltarei a matéria
que tenho de discutir neste momento, o Projeto de Lei n o 1.755/98, do
Deputado Ibrahim Jacob, que versa sobre a alteraçao na lei que estabelece o
imposto sobre propriedade de velculos automotores - IPVA. Voltando ao tema
de que falava, que me impöe o Regimento Interno, e faz isso corretamente,
estamos aqui na primeira linha de argumentaçao que estávarnos fazendo. Em
primeiro lugar, entendemos como pertinente a modificaçao apresentada pelo
Deputado Ibrahim Jacob. Colocamos as primeiras razöes: janeiro é urn mês
de férias, e muita gente está viajando, aquelas pessoas que lutam e bataiham
o ano todo. Todo trabaihador tern direito ao mês de férias e a maioria da
popuiação tira férias no més de janeiro, em virtude também das férias
escolares. Assirn, quando várias pessoas estão viajando é que chegam as
contas de IPVA e IPTU, e isso gera dificuldades. A proposta do Deputado
Ibrahim Jacob resolve em par-fe esse problema. Na medida em que transfere
do rnês de janeiro para o més de fevereiro esse pagamento do IPVA, diminui
urn pouco o sofrirnento dessas pessoas que estão ausentes no més de
janeiro. Ao mesmo tempo, no més de janeiro existem muitas contas para
pagar, como matricula de frlhos, o IPTU, como ja disse, alguns pagam ISS,
outros vém pagando seu IPVA. Consequentemente fica muito mais difIcil. 0
que propãe o Deputado Ibrahim Jacob: vocé tern a folga do més de janeiro e
começa o pagamento a partir de fevereiro. Poderiam argumentar; "teremos
perdas, o Estado precisa de dinheiro no més dejaneiro". Se o Governo tiver a
certeza de que começa a receber em fevereiro, é so fazer uma modificação
na escala de pagamentos, ja que metade do dinheiro é do Estado e a outra
metade e do municIpio. Concedo urn aparte ao Deputado Carlos Pimenta.

0 Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Gostaria de participar do
pronunciarnento de V. Exa., Deputado Gilmar Machado. 0 que nós
precisamos, a popijlação, o cidadão, o contribuinte, seja ele do comércjo seja
da indüstria, é de uma tabela bern defirrida. As coisas estão acontecendo e
mudam de acordo corn as conveniéncias dos Governos anteriores. Ninguem
aqul tern certeza de quando vai pagar alguma coisa.

Agora mesmo estamos observando o Governo do Estado apresentando urn
projeto de lei, através da Liderança, propondo uma anistia fiscal para parte
dos comerciantes Eu, particularmente acho que esta anistia tern de ser
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repensada, embora eu acredite que ela vá beneficiar muitas pessoas que
estão em débito corn o Estado, que estão devendo impostos ao Estado, que
não puderam pagar porque estamos passando por urn periodo recessivo,
com dificuldades muito grandes. E o sujeito, ao optar entre pagar ao Estado
ou ao trabalhador, faz o pagamento do seu funcionário e deixa o Estado sem
receber. Assim, vai acumulando essa divida, que chega a urn ponto em que
se torna impagável. Em Montes Claros, por exemplo, existe uma grande firma
chamada Fertiminas, que tern seis filiais em várias cidades do Norte de
Minas, que vende insumos agricolas, fertilizantes, essas coisas. Essa firma
chegou a urn ponto em que foi pedida a concordata, e a Justica decretou sua
faléncia arbitrariamente. A pessoa que representa essa firma está aqui em
Belo Horizonte, lutando para ter acesso a urn crédito, a urna deferência do
Governo para poder pagar o que deve ao Estado.

0 Estado, muitas vezes, fecha as suas portas, e o trabaihador e o
comerciante são os que mais sofrern. A economia informal hoje é muito
grande, trata-se de urna quantia vultosa. Estou dando esse exemplo para
rnostrar que não existe calendário. Quanto a questão do IPVA, embora
considere importantes Os argumentos de V. Exa., analisando a questão a luz
do hoje, do agora, observamos que os 400 mil funcionários do Estado ficarão
sem receber o 13 0 salário. Seria uma das formas que o Governo teria para
pagar parte do 130 salário ao funcionalismo. Não existe outra opção. 0
Congresso está irnpedido constitucionalmente de passar qualquer recurso
aos Estados e aos municipios para pagamento do 13° salário. 0 Governo
Federal não tern dinheiro. 0 próprio Governador eleito Itamar Franco declarou
a irnprensa, hoje, que está procrando dinheiro fora do Pals porque não quer
bater as portas do Presidente Fernando Henrique para ter acesso a recursos
para saldar seus compromissos corn o funcionalismo, corn a divida do
Estado. Na verdade, Minas Gerais, está urna verdadeira bagunca. Ninguém
sabe o que tern de pagar, quando tern de pagar. 0 projeto do Deputado
Ibrahim Jacob é importante, rnas muito mais importante e que o Estado tenha
seus recursos em caixa, em janeiro, para pagar ac, funcionalismo porque,
caso contrário, vamos transferir para fevereiro, e, depois, o pagarnento sá virá
no rnês de marco ou em abril. 0 13 1 salário e o dinheirinho sagrado corn 0
qual o funcionário conta para fazer suas compras de final de ano. Minas
Gerais não tern calendário. Minas Gerais não tern urna poiltica fazendária,
tributária. 0 que perdemos de recursos para os outros Estados é uma quantia
representativa. No Triângulo, terra de V. Exa., tive inforrnaçães de que
existem indUstrias, em Uberlândia, cujos donos vendern para São Paulo; 0
caminhão vai ate Ia e troca a guia para poder ganhar no ICMS. Depois, volta
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corn a mesma mercadoria para poder vender mais barato. Por qué? Porque o
ICMS de São Paulo é mais barato que o de Minas. lsso acontece na cara de
muita gente, e ninguém toma providéncias. Acho importante que tenhamos,
em Minas Gerais, uma polItica arrecadatória e tributária clara, corn calendário
bern-definido, para que a pessoa que quer e precisa pagar o seu imposto
possa saber quanto deve e quando vai pagar. E que ela tenha urna porta
aberta na Secretaria da Fazenda do Estado, porque, ate hoje, isso nunca
existiu. 0 pensamento de que Minas Gerais não entra em competiçao é
errOneo. Minas precisa entrar na competição porque, caso não o faca,
perderernos para os Estados de Goiás, do Espirito Santo, da Bahia e para os
outros Estados vizinhos. Gostaria de participar do aparte de V. Exa.
apresentando minha posicão. Sou contrário a esse projeto, a menos que se
he apresente uma emenda propondo que a arrecadação de janeiro se
proceda em janeiro e, a partir dal, sim, possa ser em fevereiro do ano 2000,
do ano 2001, porque precisamos da "grana" agora, na mao. 0 Governo
precisa do dinheiro agora para proceder ao pagamento do 13 0 salário do
fu ncional ismo.

0 Deputado Gilmar Machado - Gostaria de concordar em parte corn o
Deputado Carlos Pimenta e dele discordar na parte final. Justifico minha
posição. Em primeiro lugar, concordo corn V. Exa. quando diz que estamos
vivendo uma verdadeira confusão tributária. Por isso mesmo, o PT sempre
defendeu a idéia de que a primeira reforma que deveria ser feita seria
exatamente a tributária, a reforma fiscal. Mas o Presidente Fernando
Henrique preferiu primeiramente a reeleiçao para depois entrar nas reforrnas
previdenciária e adrninistrativa. Veio na contramâo, e continuamos corn o
problema da falta de dinheiro. Estamos corn problemas em relacão ao
pagarnento do 1311 salário por causa dessas questoes que V. Exa.
apresentou. Ha uma confusâo tributária, e Minas, como não tern uma poiltica
correta, o que já dissemos ao Secretário Joâo Heraldo, está perdendo
espaço. Quando foi aumentada a alIquota do ICMS sobre o Oleo diesel, houve
perda.

O Deputado Gilmar Machado - Digo isso porque, para urna pessoa
atravessar essa região, são 300km. 0 que a pessoa faz? 0 que muita gente
está fazendo? Os postos de gasolina nas margens da rodovia estäo sendo
fechados. Por qué? Porque as pessoas abastecern em Igarapava,
atravessam o Triângulo inteiro e vão abastecer em Itumbiara, de novo. E al
estamos perdendo. E estamos dizendo isso para este Governo, so que ele foi
incompetente, ele não fez absolutamente nada, deixou Minas Gerais perder
dinheiro. E sobre isso que estarnos falando. E por isso que criticamos o
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Governador Eduardo Azeredo, e rnuita gente nào entendia, achava que
estávarnOs fazendo oposicão por fazer. Não nos ouviam. La no Triângulo,
grupos atacadistas estão fazendo isso, sim. Já tentarnos discutir isso. 0
Deputado Geraldo Rezende já havia dito isso. Estão levando o dinheiro de
Minas, e o Governo continuou corn as costas viradas para o Triângulo, que
está perdendo dinheiro. Poderlamos estar obtendo muito mais recursos para
o Estado de Minas Gerais, so que o Governador Eduardo Azeredo não fez
nada, não quis nos ouvir, dizendo que estávamos apenas falando sern saber.
Mas é sO ir ao Triângulo e ver: os caminhöes saem todos os dias de
Uberlãndia, caminhöes e mais caminhOes, e vão a Igarapava trocar notas. E
esse Governo sabe disso, tenho, porern, a certeza de que o novo Governo vai
consertar isso, porque é urn absurdo. Por que estamos sem recursos? Não é
porque o IPVA vai trocar de data, não. Estamos sern recursos porque o
Governo fez uma opção desastrosa ao ter urn Secretário incompetente na
Secretaria da Fazenda. E al estäo as conseqüëncias. Não ha dinheiro. Ele
preferiu fazer outras coisas e não mexer nessa questão. Agora vamos ter de
fazer remendos, ou enfrentamos essa questão geral, ou não vamos ter
recursos.

Concordo corn V. Exa. Precisamos ter datas claras. As pessoas precisam
saber, porque não ha como fazer orçarnento dornéstico se elas não sabern
em que dia recebem. 0 servidor está nessa angOstia, e nao e V. Exa. que
criou isso. E que a situaçào do 13° é complexa. 0 servidor está angustiado
porque já fez a previsão, aquele é dinheiro dele. Todo o mundo, quando tern a
sua receita, estabelece a despesa de acordo corn a receita. F ele estabeleceu
o 13° salário como uma receita, so que não sabe quando vai receber, o que
causa rnuita angOstia. Temos de discutir melhor essa questão. Precisamos
definir para o cidadão o seguinte: quais são as contas que ele paga? Porque
ele paga conta para o Estado e para o municIpio. E é por isso que estarnos
discutindo uma reforrna tributária, a firn de que diminua a nOmero de impostos
que o cidadão está pagando, porque ele esta pagando dernais, a fim de que
esse imposto, de fato, va para o local correto, como diz a Deputado Raul Lima
Neto: o dinheiro do IPVA tern de ser para melhorar a sisterna de sinalização
de trãnsito. Quando viajarnos por estradas, a noite, não vemos sinalização.
Não ha rnarcação e ficarnos meio perdidos, temos de fazer marcação pela
lateral, a que representa urn grande perigo. Então, vejarn bern, defendo esse
projeto por qué? Vamos estabelecer, vamos organizar a sistema de
arrecadaçao. Janeiro, por exernplo, ha arrecadacão de qué? 0 cidadão paga
a IPTU, que e irnposta para a municipia, e continua fazenda a pagarnento das
matriculas, a compra do material escolar do fllha, e al, quando chega
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fevereira, começa a pagar o IPVA, imposto para a Estado e para a municipia,
porque é meio a meio.

0 Deputado Gilmar Machado - 0 que o Estado pode fazer? Fade negaciar
as antecipaçöes cam as empresas, camo já acarreu. Assim, nàa ha prabiema
para acertar a décimo terceiro. Nào ha necessidade do IPVA imediata, em
janeira. Ele também pade ser trabaihado no més de fevereiro. E é essa a
argumentaçâa que queremos estabelecer e discutir cam as Srs. Deputadas e
Deputadas.

Para finaiizar, queriamas dizer que é fundamental para nós que a dinheira
recoihida cam o IPVA va de fata para a area de transparte. Parque, da forma
colocada, a dinheira é desviada para outra funcão. 0 dinheira do pagamenta
dos servidores tern que sair da arrecadação geral do Estado, especIfica para
isso. E urna parte desses recursos, camo também estabeiecido, deve ir - e
esse é urn apelo de quem anda mu Ito pelas estradas de Minas - para a nassa
região, Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba, ande as estradas estào
extremamente ruins, péssimas. Ha buracos e mais buracas, pessoas e mais
pessoas perdendo dinheiro.

Alguns perdem, alguns ganham, é verdade. Os barracheiras estão
ganhanda bastante, principalmente aqueles que estäo perta dos pastas de
gasolina e que funcionam a noite. Durante a dia, vocé vai fazenda zigue-
zague, oihando, correndo risco, mas é mais fácii. Agora, quern tern que viajar
a noite, coma temos, as vezes, corre urn risco danado. Já perdemas, par
várias vezes, rodas e pneus, inclusive corn a risco de batermos a carro,
porque, quando se amassa uma roda, tern que se ter controle do carro.
Partanta, näo se deve correr demais, porque, senão, não se cansegue
controiar a carro.

Entäa, querlamos aqui encerrar, dizendo que vamas votar favoraveimente
ao projeta do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando que, de fato, possamas ter
esses recursos gastos de acardo corn o fim para a qual foram criados e,
acirna de tudo, estabelecendo urna regra de impostas, més a mês, para que o
cidadâo tenha urn major controle do prOprio orcarnento. Porque, se se joga
tudo nurn més sO, arrebenta-se a orçamenta do cidadáo. E, assim, a que ele
faz? Atrasa o pagamento dos seus compromissos e tern que se submeter a
juros e a multa extremamente pesada; depois, não dá canta de recuperar. Par
isso, defendernos esse projeto.

Agora, urna questâo de ordern, Sr. Presidente, encerranda a minha fala corn
relaçâo ao projeto: solicito a V. Exa., para que o prOxirno näo fale cam urn
pUbiico tao reduzido e já que o correto para a discussãa de matérias é o
"quorum" de 26 Deputados, a encerramento, de piano, da reuniâo.
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Questãa de Ordem

O Deputado Giimar Machado - Agora, urna questãa de ordern, Sr.
Presidente, encerrando a minha fala corn reiaçao aa prajeta: soiicito a V. Exa.,
para que o prOximo não fale corn urn piiblica tao reduzida e já que a correto
para a discussãa de rnatérias é a "quorum" de 26 Deputados, a
encerramento, de piano, da reuniãa.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a reunião, convacando
as Deputados para as extraordinárias de arnanhã, dia 25, as 9 e as 20 horas,
nos termos do editai de convocação, e para a ordinária, também de amanhã,
as 14 horas, cam a seguinte ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada é a
pubiicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 21a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA
PREVIDENCIA E DA AcAO SOCIAL

As quinze horas e trinta minutos do dia dez de novembro de mil novecentas
e naventa e oito, camparecern na Sala das Cornissöes as Deputadas Oiinta
Godinho, Bené Guedes, Anivaldo Coelho e Wilson Trápia, mernbros da
Comissãa supracitada. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputada
Olinto Godinha, declara aberta a reunião e, em virtude da apravaçäo de
requerimento do Deputado Anivalda Coelho, dispensa a ieitura da ata da
reuniâa anterior, a qual é dada par aprovada e subscrita pelos membros
presentes. A Presidência comunica o recebirnenta de correspondéncia do Sr.
Wagner Nanneti Dias, Diretor-Presidente da CAPEMI, que encaminha a
reiatôrio do Lar Fabiana de Cristo referente a 1997 e em que agradece a
apoia dada a entidade, e do Sr. Eduardo Maia Boteiho, encaminhanda a
reiatOrio de atividades do Ministério Pübiico do Trabaiho na erradicacão do
trabaiho infantil. A seguir, a Presidente passa a distribuição de propasicOes,
designando, para relatar as Prajetas de Lei n°s 1.636, 1.805, 1.806, 1.816,
1.823, 1.824, 1.826, 1.851, 1.863, 1.870, 1.872, 1.883, 1.885, 1.886, 1.887,
1.894 e 1.899/98, a Deputado Bené Guedes; as Projetas de Lei n°s 1.638,
1.803, 1.819, 1.821, 1.822, 1.867, 1.868 e 1.898/98, a Deputada Wilson
Trópia; as Projetas de Lei n°s 1.747, 1.815, 1.835, 1.844, 1.852, 1.857, 1.882
e 1.893/98, o Deputado Anivaido Coelho; as Projetos de Lei n°s 1.802, 1.812,
1.818, 1.830, 1.831, 1.846, 1.853, 1.856, 1.858, 1.879, 1.889, 1.891 e
1.892/98, a Deputado Carlos Pimenta. Prosseguindo, a Presidência passa a
discussâo e a votacâo de proposicöes sujeitas a apreciaçâo do Plenário da
Assembiéia. Corn a paiavra, a Deputado Bené Guedes, relator do Prajeto de

Pi
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Lei no 1.284/97, no 2° turno, procede a leitura de seu parecer, 0 qual conclui
pela aprovação da matéria na forma do vencido em 10 turno. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, o Presidente passa a
discussão e a votaçâo de proposiçães que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados,
em turno ünico, os Projetos de Lei n os 1.714/98 com a Emenda no 1 (relator:
Deputado Bené Guedes); 1.773/98 (relator: Deputado Carlos Pimenta);
1.774/98 corn a Emenda no 1 (relator: Deputado Bené Guedes); 1.776/98 corn
a Ernenda no 1 (relator: Deputado Bené Guedes); 1.783/98 (relator: Deputado
Wilson TrOpia); 1.786/98 corn a Emenda no 1 (relator: Deputado Wilson
Trópia); 1.791/98 (relator: Deputado Wilson TrOpia); 1.794/98 (relator:
Deputado Carlos Pimenta); 1.797/98 (relator: Deputado Bené Guedes). A
Presidéncia informa a retirada de tramitação do Projeto de Lei n o 1.869/98,
conforrne o disposto no inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Apos
discutidos e votados, são aprovados em redação final os Projetos de Lei nos
765/96, 1.493/97, 1.694, 1.704, 1.716, 1.717, 1.719, 1.722, 1.724, 1.726,
1.731, 1.735, 1.737, 1.740, 1.742, 1.765, 1.767, 1.769, 1.771, 1.777 e
1.792/98. 0 Presidente passa a discussão e a votação de proposiçöes da
Comissão. 0 Deputado Anivaldo Coelho apresenta requerimento do
Deputado Joäo Leite, em que solicita seja convocado o Diretor do IPSEMG
para a realização de audiência pUbUca para debater a suspensão dos
vencimentos dos pensionistas e servidores pUblicos do MunicIpio de Ouro
Branco que foram afastados por motivo de saüde. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissao
para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra as
trabal hos.

Sala das Comissöes, 24 de novembro de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Bené Guedes - Anivaldo Coelho - Carlos

Pimenta - Wilson TrOpia.
ATA DA 45 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

ADMINISTRAçA0 PLIBLICA
As dezesseis horas e trinta minutos do dia dezoito de novernbro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Ajalmar Silva, Ivair Nogueira (substituindo este ao Deputado
Ibrahim Jacob, por indicação da Liderança do PDT), Aliton Vilela (substituindo
a Deputado Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB) e Antonio
Julio (substituindo o Deputado Antãnio Andrade, por indicação da Liderança
do PMDB), rnembros da Comissão supracitada. Havendo nUmero regimental,
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o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovacão de requerimento do Deputado Antonio Julio, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar o Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lei no 1.940/98, do
Deputado Ivair Nogueira, que estabelece normas para concursos publicos
realizados pelo Estado de Minas Gerais. Informa, ainda, que continua em
discussão o parecer de sua autoria, mediante a qual conclui pela aprovacão
da matéria e pela rejeicão das Emendas n

os 1 e 2, da Comissão de Defesa do
Consumidor. Encerrada a discussão e colocado em votação, e a parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlarnentares, convoca as membros da Cornissão para a
próxima reunião ordinaria, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhas.

Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Arnaldo Penna - Antonio Andrade - Marcos

Helénia - Ajalmar Silva.

TRSAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.831/98

Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Acao Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o prajeto de lei em tela tern por escopo
declarar de utilidade pUblica a Fundação de Apoia e Desenvolvimenta da
Educação, Ciéncia e Tecnologia de Minas Gerais - Fundação Renato
Azeredo, corn sede no Municipio de Bela Horizonte.

Apôs ser publicada, foi a propasicão encaminhada a Comissäo de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, apresentando-lhe a Emenda no 1.

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

Fundamentacãa
A aludida entidade foi constitulda corn as objetivos de prestar serviças de

extensão e pesquisa nas areas técnica, cientIfica e administrativa e de
aprimorar atividades nas diferentes areas de atuação das pessoas juridicas
instituidoras e mantenedoras. Corn o intuita de alcançar as resultados
almejados, promove treinamento e capacitaçãa de pessoal, cursos e
seminários, além de apolar a desenvolvimento tecnologico, cientifico e cultural
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da populaçäo e as pesquisas no âmbito da Universidade do Estado de Minas
Gerais.

E pertinente, p015, a proposiçao em tela, que pretende outorgar-Ihe o titulo
declaratôrio de utilidade püblica.

Concluso
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 1.831/98

corn a Emenda n o 1, da Cornissäo de Constituiçào e Justiça.
Sala das Comissöes, 19 de novembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.914/98
Cornisso de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria

RelatOrio
Por meio da Mensagem no 296/98, o Governador do Estado fez rerneter a

esta Casa, para apreciaçao e deliberaçao, o projeto de lei em epigrafe, que
visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel a Associaçao
Profissionalizante do Menor - ASSPROM -, de Belo Horizonte.

Ern obediência ao que dispae o Regirnento lnterno, foi a rnatéria publicada
e, a seguir, encaminhada a Comissäo de Constituiçao e Justiça, que perdeu 0
prazo para proceder ao exarne preliminar. Compete agora, portanto, a esta
Cornissào manifestar-se sobre Os aspectos financeiro e orcamentárjo
decorrentes da aprovaço do projeto, em conforrnidade corn o que dispãe o
art. 102, VII, "d", do Diploma Regimental.

Fundamentaçao
O imOvel objeto da proposição, havido pelo Estado por doaçáo do Municipio

de Bela Horizonte, abrigou a Escola Estadual Efigenlo Sales ate a
transferêncja desta para o Bairro da Serra. Encontrando-se entâo
desocupado, o bern foi cedido em comodato a ASSPROM, que, após
recuperá-lo vem se utilizando dele para prestar serviços de assistência social
voltados para as menores carentes.

Agora, a entidade, necessitando ampliar novamente suas instalaçães,
pleitela junto ao Governo do Estado a doaçäo do imOvel, mesmo porque nâo
mais está prevista na Constituiçâo do Estado a figura do contrato de
comodato.

O objetivo da proposiçao sob comento é, pois, o de dar a necessária
autorizaçao legislativa para que o Poder Executivo possa transferir o domInio
de bern imOvel de sua propriedade a entidade de direito privado, autorizaçao
essa determ inada por preceitos constitucionais e adm inistrativos.

Corn relaçäo aos aspectos financeiros e orcameritários, devemos ponderar
que a proposta contida no projeto de lei em exame não ocasiona aurnento de
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despesa nem incremento de receita nas contas püblicas, não causando,
portanto, impacto no orçamento do Estado. A transaçâo imobiliária,
entretanto, ocasiona reducâo do ativo permanente, a qual poderá ser
amplamente compensada pelos servicos de utilidade pblica que oferece a
entidade.

Em face do exposto, náo encontramos ábice a aprovação da matéria.
Conclusâo

Pelas razöes aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.914/98
no 10 turno, na forma proposta.

Sala das Cornissöes, 19 de novembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Sebastião Helvécio -

Jorge Eduardo de Oliveira - Sebastiào Navarro Vieira - Durval Angelo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.390/97

Comissão de Direitos Humanos
RelatOrio

De autoria do Deputado Paulo Schettino e trarnitando em regime de
urgéncia, a Projeto de Lei n o 1.390/97 dispOe sobre a Caixa Beneficente dos
ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC - e dá outras providéncias.

No 1 0 turno, a proposicäo foi aprovada em Plenário, em 20/5/98, corn as
Ernendas n

os 1 a 6, apresentadas por esta Cornissáo.
A Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovacão da matéria

no 2° turno, corn as Emendas n
os 1 a 13 ao vencido no 10 turno.

Volta o projeto agora a este orgão colegiado, para ser examinado quanto ao
mérito.

Fundamentaçâo
A proposicão em análise tern par objetivo reorganizar a Caixa Beneficente

dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito, instituIda pela Lei no 977, de
17/9/27. Nesse sentido, estabelece a natureza jurIdica que a Caixa passa a
ter, suas competências institucioflais, receitas operacionais, composição,
remuneraçâo e forma de eleiçâo da diretoria administrativa, as beneficios a
serem concedidos aos associados e os rnecanisrnos de controle e
fiscalizaçao da entidade, entre outras medidas.

Como ja nos manifestarnos no 1 0 turno, essa instituiçâo, em funcionamento
desde 1927, dispöe de uma estrutura organizacional e legal arcaica, portanto
flecessita de alteracöes para que possa modernizar-se e desempenhar bern
suas atribuiçoes.

Ao dispor sabre a nova organizacãa da entidade, o prajeto corrige várias
distorçoes administrativas e soluciona definitivamente o problema referente a
persanalidade jurIdica da CBGC, que passa a constituir serviça social
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autOnomo, sern fins lucrativos, corn personal dade juridica de direito privado e
dotado de autonomia administrativa e financeira, valendo lembrar que as suas
atividades, nos termos da proposiçao, serão desenvolvjdas sern gerar Onus
para o Estado.

As Emendas n o
s 1 a 13, apresentadas pela Comissão de Defesa do

Consumidor, no 20 turno, a nosso ver, são bastante pertinentes, pois reduzem
custos, facilitam a gestão administrativa, permitem aos associados major
participaçao nas decisöes da eritidade e estabelecem que os seus
empregados serão regidos pela Consolidaçao das Leis do Trabalho - CLT.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lea no

1.390/97 no 2° turno, corn as Emendas n o
s 1 a 13 ac, vencido no 10 turno,

apresentadas pela Comissäo de Defesa do Consumidor.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Joâo Leite, Presidente - Durval Angelo, relator - Ivair Nogueira - João

Batista de Oliveira.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.112197

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei no 1.112/97, do Deputado José Bonifácio, que altera

dispositivos da Lei no 10.561, de 27/12/91, que dispOe sabre a politica
florestal no Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 21 turno, na forma do
Substitutjvo no 1 ao vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
Iegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N O 1.112/97
Altera dispositivos da Lei n o 10.561, de 27 de dezembro de 1991, que

dispOe sabre a polItica forestal no Estado de Minas Gerais.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 10 da Lei no 10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica

acrescido do seguinte § 6°:
"Art. 10 - 	 ...................
§ 60 - Compete ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - planejar e

executar, diretamente ou par intermédlo de terceiros, as obras de infra-
estrutura das unidades de canservaçao sob sua administraçao.".

Art. 21 - 0 "caput" do art. 18 da Lei n o 10.561, de 27 de dezembro de 1991,
passa a vigorar corn a seguinte redaçao:
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"Art. 18 - Ficam obrigadas ao registro da atividade, e a sua renovacão

anual, no lEE, as pessoas fisicas ou juridicas que explorem, utilizem,
consumam, transformem, industrializem ou comercializem, sob qualquer
forma, produtos e subprodutos da flora.".

Art. 3° - 0 art. 24 da Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica
acrescido dos seguintes § 2°, 3° e 4 1 , passando a parágrafo ünico a vigorar
coma § 1 0 , corn a redaçâo que segue:

"Art. 24- ..........................
§ 1 0 - 0 lEE instituirá documentas ambientais apropriados para

comprovacão da origem, da destinaçãa e da utilização de produto e
subproduto forestal, observado a disposta no art. 147 da Constituição do
Estado.

§ 2° - Não será utilizada selo de controle ambiental na nota fiscal de
operacOes relacionadas corn transporte, movirnentação e armazenamento de
produtas e subprodutos florestais "in natura", originárias de floresta plantada,
coma a eucalipto, a "pinus", a bracatinga e outros especificadas pelo lEE,
observado a disposto nos arts. 14, 15 e 16 desta lei.

§ 3° - 0 prazo de validade, para o cornércia ambulante, dos docurnentas
ambientais relativos a destinacão e utilização de produtos e subprodutos
florestais, inicia-se a partir da sua emissäa e se estende:

I - ate as vinte e quatro horas do dia imediato àquele em que tenha ocorrido
a salda dos produtas ou subprodutos florestais, destinados:

a) a mesma localidade sede do emitente do documento;
b) a Iocalidade distante ate 100km (cern quilametros) da sede do emitente

do docurnento;
II - par trOs dias, a partir da saIda do produto ou subproduta forestal para

localidade situada a mais de 100km (cern quilOmetros) da sede do emitente
do dacumento, abservando-se, Para o percurso dos 100km (cern quilometras)
inicials, o mesma prazo de validade previsto no inciso I deste artigo.

§ 40 - 0 prazo de validade dos documentos de controle ambiental poderá
ser prorrogado, antes de expirado, par ate igual perlodo e par uma sO vez, a
criteria da autoridade competente, observada a prazo de validade da nota
fiscal.".

Art. 4° - 0 item "Outras caminaçOes", constante no nirnero de ardem 04, do
anexo a que se refere o art. 25 da Lei no 10.561, de 27 de dezembro de 1991,
passa a ter a seguinte redação: "Nümero de Ordern - 04

Outras cominaçOes : - apreensãa dos produtos e subprodutas florestais, de
velculos, rnaquinas, equipamentas e instrumentas.".

Art. 50 Fica acrescido aa art. 26 da Lei n o 10.561, de 27 de dezembro de
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1991,0 seguinte § 60: 	 648

"Art. 26- ................................
§ 61 - Ficam sujeitos as sancães administrativas, civis e penais cabiveis 0

titular ou detentor dos direitos sobre produto ou subproduto forestal bern
como aquele que 0 explore, utilize, consuma, transforme, industrialize ou
cornercialize que não comprovarem a legitirnidade de sua origern ou
procedéncia ambienta!"

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao
Art. 7 1 - Revogam-se as disposic6es em contrário.
Sala das Comissães, 19 de novembro de 1998
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Paulo Piau.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.186/97
Comissâo de Redaçào

0 Projeto de Lei n o 1.186/97, do Deputado Raul Lima Neto, que dispãesobre 0 uso racional do cerrado nativo ou em estágio secundárjo de
regeneracao , foi aprovado no 2 0 turno, corn a Emenda no 1 ao vencido no 10turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
egislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N O 1.186/97
Dispöe sobre o uso racional do cerrado nativo ou em estágio secundário de

regeneracao
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A exploraçao do cerrado nativo primário ou em estágio secundário

de regeneraçao, considerado por lei susceptivel de corte ou de utilizaçao para
fim especIfico de carvoejarnento somente poderá ser feita corn base em
Plano de Manejo Florestal elaborado para esse fim.

Art. 2° - Respeitadas as areas de preservacao permanente e a reserva
legal, a exploraçao de area de cerrado superior a lOOha (cern hectares), para
uso alternativo do solo na agricultura, fica condicionada a aprovacao de pIano
de desmatamento e projeto especificos, nos quais será prevista a
preservacao de, no mInirno, 2% (dois por cento) de vegetaçao de cerrado,
natèva ou secundárja e, em sua fata, a implantaçao nessa mesma
proporção, de faixas ou aglomerados de plantio correspondente, intercajadoscorn a cultur-a a ser desenvolvjda

Art. 30 - A ação ou omissão que contrarie o disposto nos arts. 10 e 20 desta

649
lei constitui infracào adrninistrativa e, sem prejuizo da legislaçao em vigor,
sujeita os infratores as seguintes sancoes, que poderão ser curnulativas:

I - multa de 1 (urna) a 100 (cern) Unidades Fiscais de Referência - IJFIRs -
por hectare ou fraçao, calculada de acordo corn:

a) a natureza da infração, seu grau, espécie e extensâo;
b) a area e a região da ocorréncia;
c) o volume, o peso, a unidade, a quantidade, a finalidade e o valor

ecolOgico do objeto da infracâo;
d) os valores envolvidos;
e) a area total e as caracteristicas da propriedade;
f) 0 nivel de esciarecimento do infrator e a sua sensibilidade a autuacào;
g) a exigência de reposição ou reparação relativas ao ato;
h) o dolo ou a culpa do infrator;
i) a proposta ou a projeto de reparacäo;

- embargo da atividade;
Ill - reparação ambiental e replantio.
Art. 4° - 0 disposto nesta lei nao elide a aplicacào da legislag5o forestal e

de meio ambiente, no que couber.
Art. 50 - o Poder Executivo criará, no prazo de 180 (cento e oitenta dias)

contados da data de publicaçâo desta lei, linha de crédito para incentivo as
atividades de manejo, fomento, pesquisa e plantio de esséncias nativas do
cerrado.

Art. 61 - Compete ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - assegurar o
curnprirnento do disposto nesta lei.

Art. 71 - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicacão.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 9 1 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Cornissöes, 19 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Paulo Piau.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.398/97
Cornissào de Redacao

O Projeto de Lei 
no 1.398/97, da Cornissão Parlamentar de Inquérito para,

no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denincias Que Envolvern o Sistema
Penitenciárjo do Estado, acrescenta inciso ao parágrafo Unico do art. 40 da Lei
no 11.660, de 2/12/94, que reorganiza a Departamento Estadual de Obras
Püblicas - DEOP - e dá outras providéncias.

O projeto foi aprovado no 2 1 turno, na forma do vencido no 10 turno, e vem
agora a esta Cornissáo, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada
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a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento
I nterno.

Assim sendo, opinarnos par se dar a praposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.398197
Acrescenta inciso ao parágrafo ünico do art. 4 0 da Lei n o 11.660, de 2 de

dezembro de 1994, que reorganiza a Departamento Estadual de Obras
Pablicas - DEOP - e dá autras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica acrescentado ao parágrafo (mica do art. 4 0 da Lei n° 11.660,

de 2 de dezembro de 1994, a seguinte inciso VI:
"Art. 4°- .............................................
Parágrafo (mica - 	 ..............
VI - as serviços de manutenção corretiva ou preventiva, em

estabelecimento prisional, que não exijam projeto estrutural, de fundaçäo, de
instalação ou de arquitetura, nem constituani aumento de area construida, Os
quais poderâo ser executados par entidade püblica au privada, mediarite
celebraçao de convênio especIfico cam o Estado, par intermédia da
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos e da Secretaria de
Estado da Segurança P(iblica.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissães, 19 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Paulo Piau.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.442/97
Comissáo de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.442/97, do Deputado Marcos Helênio, que torna
obrigatoria a camunicaçao, pelo Poder Executivo, as autoridades e aos
Orgãos que especifica, de requisição de força policial para reintegraçao de
posse, foi aprovado no 2 1 turno, na forma do vencido no 10 turno.

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 par se dar a proposiçao a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.442/97
Torna obrigatoria a camunicaçao, pelo Poder Executivo, as autoridades e

aos Orgâos que especifica, de requisição de força policial para reintegraçào
de posse.
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A Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Poder Executiva comunicará a requisicâa de forca policial para

reintegracãa de passe de area ocupada corn a finalidade de moradia au
cultivo da terra, de imediato e antes de seu efetivo cumprimento:

I - ao Prefeito do municIpia;
II - a Câmara Municipal;
Ill - aa órgão municipal de defesa dos direitos humanos;
IV - ao Canselho Estadual de Defesa dos Direitas Humanos;
V - ao Canselho Estadual de Defesa Social;
VI - a Camissão de Direitas Hurnanas da Assembléla Legislativa.
Art. 20 - Na comunicacäa de que trata a art. 1 0 , seräo indicados:
I - a comarca, a juizo e a n(mmera da açãa em que fai determinada a

reintegraçâo de posse, bern coma o name das partes;
II - a nUmera exata au apraximado de famIlias instaladas na area a ser

desocupada;
III - a data e a hara em que deverá ser realizada a desocupacão;
IV - a identificacâo das unidades policiais que atuarão no auxilia ao

cumprimento da ordern judicial.
Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor em 19 de janeiro de 1999.
Art. 41 - Revogam-se as disposiçöes em contrária.
Sala das Comissöes, 1' de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paula Piau, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 1.700/98
Camissao de Redação

O Projeto de Lei n° 1.700/98, da Comissäo Parlamentar de lnquérito para
Investigar, no Prazo de 120 Dias, a Falta de Repasses do Tesouro Estadual
ao IPSEMG, no Perioda dos Ultimos Dez Anos, das Parcelas Referentes a
Contribuição dos Servidares e da Respectiva Cota de Responsabilidade do
Estado, em Cumprimento aas Arts. 29 e 30 da Lei n° 9.380, de 18 de
Dezembro de 1986, e, Ainda, Apurar os Motivos Que Levaram a
Irregularidades no Gerenciamento do Instituto, Diagnosticadas pela Comissão
Especial da Assembléia Legislativa, em Marco do Corrente Ano (1997), que
dispãe sobre a Canselho de Beneficiários do IPSEMG - CBI -, foi aprovado no
20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vern agora a prajeto a esta Comissâo, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçào final,
que está de acordo corn a aprovado.



IFTI

PROJETO DE LEI N o 1.700/98 	
652

Dispöe sobre o Conseiho de Beneficiários do IPSEMG - CB!.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Conselho de Beneficiãrios do IPSEMG - CBI -, Orgão auxiliar

integrarite da estrutura do Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado
de Minas Gerais, tern por finalidade cooperar corn o Conseiho Diretor na
fiscahzaçao da prestaçâo de serviços e da concessão de benefIcios da
autarquia.

Art. 20 - Compete ao CBI:
- fiscalizar a execução:

a) da pollflca de atendirnento ao usuário e de prestaçao de serviços;
b) da politica de concessão de beneficios;
c) das diretrizes para a formulacao de convênios corn os municipios;
II - apresentar sugestoes para:
a) a meihoria do atendimento aos usuários em postos prOprios ou

conveniados;
b) a otimizaçao dos serviços prestados direta ou indiretamente;
Ill - recomendar a anulaçâo ou a correçâo de atos contrários as regras da

boa administraçao, acionando, quando necessário, os órgáos superiores
competentes.

Art. 30 - 0 CBI será composto de cinco servidores pUblicos estaduais,
representantes dos servidor-es de cada urn dos Poderes do Estado, do
Ministério PUblico e do Tribunal de Contas, indicados pelas respectivas
associaçoes representativas.

§ 10 - Os membros do CBI terão suplentes, que os substituirâo em caso de
ausêncja ou impedimento

§ 21 - 0 Presidente do CBI, escolhido por seus membros na forma do
regulamento, terá mandato de dois anos, permitida uma reeleiçâo para igual
perlodo.

Art. 40 - 
Os membros do CB!, escolhidos na forma do art. 30 desta lei, serâo

designados pelo Governador do Estado e não perceberâo remuneraçao de
espécie alguma pelo desempenho de suas atividades.

Art. 50 - 
0 CBI instalará cämaras regionais em cada uma das cidades-sede

das regiöes administrativas do Estado.
Parágrafo ünico - As càmaras regionais serâo cornpostas de, no minimo,

três e, no máximo, cinco membros, obedecendo-se, na sua composiçao, no
que couber, ao disposto no "caput" do art. 30 desta lei.

Art. 6° - 0 IPSEMG fornecerá suporte técnico e administrativo para o
funcionarnento do CBI.
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Art. 70 - As normas complementares relativas as atividades do CBI serào
estabelecidas em seu regimento interno.

Art. 80 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias.

Art. 90 - Esta lei eritra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 10 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 19 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau, relator - AIlton Vilela.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 24/11/98, as seguintes comunicacöes:
Do Deputado TarcIsio Henriques, dando ciência a Casa do falecimento do

Sr. Soumet Rezende SpInola, ocorrido em 21/11/98, em Cataguases. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila (3), dando ciência a Casa do falecimento da
Sra. Laurides Ribeiro Fonseca, ocorrido em 22111/98, em Várzea da Palma;
do Sr. Jair EmIdlo Ferreira, ocorrido em 16/11/98, em Diamantina; e da Sra.
Maria Aparecida de Oliveira, ocorrido em 3/11/98, em Canaã. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Hello Soares Martins, ocorrido em 17/11/98, em Ponte Nova. (- Ciente. Oficie-
Se.)
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ATAS

ATA DA 422 a REUNIAO ORDINARIA, EM 25/11/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Francisco Ramaiho e Geraldo

Rezende
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

2 Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de Proposiçoes: Projetos de Lei
n

o
s 1.981 a 1.984/98 - Requerimentos n os 2.732 a 2.740/98 - Requerimentos

dos Deputados João Leite, Aliton Vilela e Marco Regis - Comunicaçaes:
Comunicaçoes dos Deputados Marco Regis, Wanderley Avila e Luiz
Fernando Faria - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo
Vasconcellos, Maria José Haueisen e Marcelo Gonçaives; questão de ordem;
discurso do Deputado Raul Lima Neto;questöes de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; existéncia de ntmero regimental para a
continuaçao dos trabalhos; discurso do Deputado Gilmar Machado 2a Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrig6es - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Joâo Leite, Ailton Vilela e
Marco Regis; deferimento - Questöes de ordem - Decisão da Presidéncia -
Questães de ordem - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Existéncia de
"quorum" para discussão - Discussão de Proposiçoes: Discussão, em 10
turno, do Projeto de Lei n o 1.259/97; discurso do Deputado Gilmar Machado;
questães de ordem; chamada para recomposiçao de 'quorum"; inexisténcia
de nümero regimental para a continuaçao dos trabaihos - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia -
Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anivaldo Coelho
- AntOnio Andrade - Antonio Genaro - AntOnio JUlio - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqumnio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - Joào Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Militão - Leonidio Bouças
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- Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio
Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 14hl5min, 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. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
P Ease (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 a..Secret6ria, nas funcOes de 2°-SecretUrio,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçöes.
21 Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposicOes

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo
correspondéncia a ser lida, a Mesa passa a receber proposicOes e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicOeS:
PROJETO DE LEI N O 1.981/98

Declara de utilidade pUblica a Associacão Mineira de Estudos de Capoeira -
AMEC -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação Mineira de

Estudos de Capoeira - AMEC -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 24 de novembro de 1998.
Gilmar Machado
Justificaçao: Eundada em 12/1/91, a AMEC tern por flm desenvolver

programa social de caráter esportivo e cultural. A entidade cumpre todos os
requisitos da lei que disciplina a declaração de utilidade pUblica, pelo que faz
jus ao tItulo proposto.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame prelimiflar,
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.
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Declara de utilidade püblica a Associaçao de Proteçao e Assistência aos
Condenados, corn sede no Municipio de Uberlándia.

A Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacäo de Proteçao e

Assisténcia aos Condenados, corn sede no MunicIpio de Uberlándia.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogarn-se todas as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 24 de novembro de 1998.
Gilmar Machado
Justificaçao: Fundada em 30/11/79, a Associaçao de Proteçao e

Assistêncja aos Condenados, corn sede no Municipio de Uberlãndia, é
sociedade civil de caráter filantropico e sern fins lucrativos, tendo como
objetivo precIpuo a realização de atividades Jigadas a readaptação dos
sentenciados, dos presidiários e dos egressos de presidios. Para além disso,
a referida entidade cumpre todos os demais requisitos exigidos em lei, pelo
que faz jus ao titulo declaratório de utilidade püb!ica, que propomos por meio
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N O 1.983/98
Acrescenta parágrafo ünico ao art. 10 da Lei no 12.992, de 30 de juiho de

1998, autorizando o Instituto de Previdêncja dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG - a renegociar as dividas dos servidores püblicos
civis estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- 0 art. 10 da Lei n° 12.992, de 30 dejulho de 1998, fica acrescido do

seguinte parágrafo ünico:
"Art. 1°- .......................................
Parágrafo ünico - Fica autorizada, airida, a renegociacao das dividas dos

servidores pCiblicos civis estaduais corn o IPSEMG, nos termos desta lei.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Geraldo Rezende
Justificacão: Este projeto de lei tern por finalidade autorizar o IPSEMG a

renegociar corn os servidores püblicos civis estaduais as dIvidas decorrentes
de atraso no recoihirnento das contrrbuicães previdenciárias e das
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consignaçöes facultativas, nos termos da Lei n o 12.992, de 30/7/98.

Na atual conjuntura econôrnico-financeira, as dificuldades dos órgãos e das
entidades das trés esferas de governo em cumprir seus compromissos não
são diferentes daquelas vivenciadas pelo trabaihador da iniciativa privada e
do servico pCiblico, que, a cada dia, encontra mais obstáculos para saldar os
compromissos financeiros vitais a subsisténcia de sua famIlia.

Boa parte dos servidores pUblicos civis estaduais, mormente os que atuarn
nas areas de educação e de saiide, possuem débitos corn o IPSEMG, em
decorréncia de vários fatores: licenca rnédica frequente, licenca para tratar de
assunto de interesse particular e falta ao trabaiho por perlodo prolongado,
embora intermitente. Esse afastarnento muitas vezes é motivado p&a
impossibilidade de se conciliar a presenca no trabaiho corn a mudanca de
localidade do cönjuge por razães profissionais.

A própria burocracia do processo de exoneracão ou de dispensa, nos
diversos órgãos centrals e setoriais dos sisternas que integram a
administracão piiblica estadual, e rnuitas vezes causadora de elevados
débitos de servidores corn o IPSEMG, que sO os desobriga da condição de
contribuintes após a publicação do ato de desligarnento do servico püblico.

0 projeto que apresentamos atenderá, simultaneamente, aos anseios dos
funcionários e do próprio Instituto, uma vez que tanto uns quanto o outro
passam por dificuldades financeiras. E certo que essa medida viabilizará,
para aqueles, a quitação do seu débito por meio de parcelamento, e para o
IPSEMG, o ingresso de receita, o que dificilrnente se realizará sem a
aplicação das rnedidas propostas.

Pelas razOes expostas, pedimos o apoio dos ilustres pares a aprovacão
deste projeto, que e de elevado alcance social e atenderá, seguramerite, ao
interesse pUblico do Estado.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administracão
Ptblica e Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.984/98
Declara de utilidade püblica a entidade Desaflo Jovem Hebron, corn sede

no MunicIpio de Vargem Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica dectarada de utilidade pUblica a entidade Desaflo Jovem

Hebron, corn sede no MunicIpio de Vargem Alegre.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
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Mauro Lobo
Justificação: A entidade Desafio Jovem Hebron, evangelica e filantrópica,

fundada em 26/1/86, objetiva recuperar criminosos e pessoas viciadas em
tóxicos e álcool, reintegrando-os a sociedade por meio de terapia evangelica,
ocupacional, sern distinção de raga, cor, condicào social, credo religioso ou
politico.

Conforme consta em seus estatutos, a entidade, que se encontra em
funcioriamento ha mais de seis anos, sob a direcão de pessoas idôneas, não
tem qualquer objetivo lucrativo.

E crescente 0 nUmero de jovens que se tornam dependentes do uso de
drogas, fato que os marginaliza e Os torna incapazes de exercer atividades
Uteis a populaçao, tambérn impossibilitando-os de ser felizes.

Todas as promocães que visem a integrá-los novamente a sociedade,
lrvrando-os dos vicios, são de grande importância e merecem o apoio das
autoridades governamentais visando a sua propagação e a percepçao dos
berieficios legais a que tern direito.

Submetemos, pois, aos nobres pares a presente proposição, solicitando-
Ihes o indispensável apoio para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e de Satde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento lnterno.

REQUERIMENTOS
N° 2.732/98, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado nos

anais da Casa voto de congratulaçöes corn a Escola Federal de Engenharia
de Itajubá - EFEI - por seus 85 anos de fundação. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.733/98, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Educação corn vistas a que os repasses do Furido de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF - não sofram
interrupçoes. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

No 2.734/98, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Administraçao corn vistas a obtencao de
inforrnaçoes sobre levantamento dos imOveis de propriedade do Estado
efetuado por uma firma de consultoria particular. (- A Mesa da Assernbléia)

N° 2.735/98, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo
a todos os Deputados Federais e Senadores por Minas Gerais solicitando se
evitem cortes no orçamento geral da União no que se refere ao nosso Estado.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.736/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se oficie ao
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SecretáriO da Seguranca Püblica, pedindo a apuracão de suposta prática de
tortura contra a Sr. Jorge Natale, preso na Delegacia de Furtos e Roubos. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.737/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se oficie ao
Secretário da Saüde, visando a realizacão de exames para verificar os efeitos
do lixo tOxico depositado na Siderürgica Santa Maria contra a população de
São Goncalo do Pará. (- A Comissão de Saüde.)

N° 2.738/98, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede seja
solicitada ao Ouvidor de Policia do Estado cOpia do depoimento prestado pelo
Sr. Jorge Natale, preso na Delegacia de Furtos e Roubos.

N° 2.739/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se oficie ao
Secretário da Seguranca PCiblica e ao Ouvidor de Policia do Estado, visando
a apuração do crime ocorrido em 24/10/98, tendo como vItirna o Sr. Webster
Edival Nunes. (- DistribuIdos ) Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.740/98, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam solicitadas
ao Presidente do IPSEMG as inforrnaçöes que relaciona, referentes a
contratacão de servidores sem concurso piblico por esse Instituto. (- A Mesa
da Assembléia.)

- São também encaminhados Mesa requerimentos dos Deputados João
Leite, Ailton Vilela e Marco Regis.

Comunicaçöes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacöes dos Deputados Marco

Regis, Wanderley Avila e Luiz Fernando Faria.
Oradores Inscritos

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

assessoria, pessoas presentes nas galerias, profissionais da imprensa,
quando trabaihamos corn a temática do melo arnbiente, é born que as
pessoas saibarn que a nossa preocupacão rnaior é corn o ser humano, com o
homem, corn a muiher, corn a crianca, corn a jovem, com a idoso, corn a
"homo sapiens", como costurnam dizer as nossos cientistas. Foi corn esse
espirito que nós, em 1983, enquanta Vereador em Belo Horizonte,
conseguirnos, corn o entãa Prefeito Hélia Garcia, executar uma obra pequena
que foi a pista de "cooper" na Av. Bandeirantes, no intuito de dar rnelhor
qualidade de vida a populacão de Bela Horizonte que, embora de classe
media alta ou classe alta, tarnbém carecia de ser atendida peta adrninistracão
pUblica municipal, numa exigência, do ponto de vista financeiro, pequena.
Conseguirnos, em 1983 e 1984, junto corn a METROBEL, ôrgão que cuidava
dessas questoes na nossa Capital, a execução, pela Prefeitura Municipal, por

L
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meio da SUDECAP, da obra de "cooper" na Av. Bandeirantes, que se tornou
tradicional, muito usada pela populaçâo daquela região, dando qualidade de
vida as pessoas, porque sO quem faz sua carninhada sabe o beneficio que
traz a quem a pratica. Fomos, ha alguns dias atrás, surpreendidos corn ação
equivocada da BHTrans, que cuida da questão em Belo Horizonte,
diminuindo, desfazendo parte da pista de "cooper" da Av. Bandeirantes.

Na verdade, Sr. Presidente, estava inscrito desde ontem, terca-feira, para
fazer urn apelo, ate urn protesto, as autoridades municipais, ao Prefeito Célio
de Castro, ao Vice-Prefejto Marcos Santanna, ao Presidente da BHTrans,
Antonio Carlos Pereira, o Carlão, que foi nosso colega nesta Assembléla,
alias foi urn born parlamentar, urn born Deputado. Mas, felizmente, o born-
senso imperou, a BHTrans recebeu ontem diversas pessoas que freqUentam
aquela area de lazer de Belo Horizonte e, do nosso ponto de vista, de uma
maneira acertada, democrãtica, participativa, positiva, a BHlrans teve o born-
senso, o equilIbrio de voltar atrás na sua decisão de desmanchar parte da
pista de 'cooper" da Avenida Bandeirantes, que será mantida intacta em seu
trecho maior, que é aquele que interessa aos corredores, aos praticantes de
"cooper" naquela região. Esse trecho vai desde a Praça da Bandeira ate a
Praça do Rotary, na confluência da Av. Bandeirantes corn a Av. Uruguai, não
chegando ate a Praça Deputado Renato Azeredo, nome que foi dado pelo
então Vereador Ronaldo Vasconcellos a antiga praça da região, que tinha urn
nome de homenagem a urn grupo estrangeiro.

Chama-se Praça Deputado Renato Azeredo, em homenagern ao grande
homem püblico que foi esse Deputado, nome dado por nós, quando Vereador
na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Pois bern, já estava inscrito para queixar, reclamar, apelar e denunciar essa
acão equivocada da BHTrans, e, por uma questão de justiça, assumo essa
tribuna, hoje, já corn consideraçOes mais descontraidas, mais alegres, para
elogiar publicamente a BHTrans e o seu Presidente, AntOnio Carlos Pereira, 0
Carlão, que teve o born- senso e o equilIbrio de voltar atrás, atendendo a urna
demanda pequena, é born que se diga, de diversos usuários da pista de
"cooper" da Av. Bandeirantes.

Algumas pessoas poderão pensar que é coisa pequena, que sO atende a
classe media, media alta e classe alta de Belo Horizonte, mas não, muita
gente frequenta ali para a prática de urn born esporte, que é a caminhada ou
a corrida. Mas quero aproveitar a oportunidade para dizer que também é
importante que se considere a questão do comércio local, que hoje funciona
muito em funçao dos usuários, sejam corredores, carninhantes ou praticantes
de "cooper" da Av. Bandeirantes. Concedo o aparte, corn muita boa-vontade,
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ao ilustre Deputado João Leite, que é votado em Belo Horizonte e é urn
desportista nato.

0 Deputado João Leite (Em aparte)* - Deputado Ronaldo Vasconcellos,
quero parabenizar V. Exa. por tratar desse assunto. Aquele espaco da Av.
Bandeirantes e outras pistas são erroneamente chamados de pistas de
"cooper", porque, na verdade, o teste do Prof. Cooper, chamado Teste de
Cooper, não é, na verdade, uma caminhada. Ele mede quanto urna pessoa
consegue correr em 12 minutos, e alguns atletas brasileiros conseguiram
alguns recordes nesse teste. A caminhada é o teste do medico James Rippi,
que fez urn grande trabaiho corn 3 mil homens de 65 anos de idade, que
caminhavam todos os dias, e 3 mil homens de 45 anos de idade, sedentários.
E a conclusão foi a de que aqueles que caminhavam todos os dias,
reconhecidamente, tinham meihor condiçOo fisica dos que os sedentários.
Quando fui Secretário de Esportes de Belo Horizonte, tive a oportunidade de,
numa parceria, fazer a recuperação daquela e de várias outras pistas de Belo
Horizonte. Tentamos trazer o Dr. James Rippi aqul, justamente por
reconhecermos a importOncia da caminhada para a qualidade de vida. Os
medicos, hoje, recornendarn a caminhada para as pessoas, ate para as que
sofreram cirurgia no coracão. Aqueles espaços na Bandeirantes, na
Andradas, na Praca da Liberdade, na Pampulha e em vários outros lugares
são importantIssimos para a saUde da nossa população. 0 lamentável, nesse
episãdio que V. Exa. acompanhou, fol a maneira arbitrária como a BHTrans
fez a retirada de parte da pista de "cooper", sem uma discussão corn Os

moradores, corn aqueles que utilizam a pista. Ha urn convênio corn urna
empresa, que é parceira na colocação da pista, e da noite para o dia, na
calada da noite, foram retirados pela BHTrans os blocos que faziarn a
separaçao, numa atitude que considerarnos lamentãvel. A discussão so foi
possIvel corn a presenca de V. Exa. e de várias lideranças, que conseguirarn
recuperar parte daquele espaco que quase foi perdido, se não houvesse uma
nterferência por parte da populacão, que foi esquecida e não foi tratada como
deveria ser nesse caso. Aquela pista é irnportante, assirn como são todas as
Outras de Belo Horizonte, porque são preciosos espacos de lazer e de
esporte que Belo Horizonte perde, e tern de ser feita essa defesa. Parabéns,
Deputado Ronaldo Vasconcellos.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Agradeco o aparte do ilustre
Deputado João Leite, que enriqueceu o nosso hurnilde, pequeno e rápido
pronunciamento. Concordo corn as suas palavras. Chamei de atitude
equivocada o que seria feito, que, felizrnente, foi a tempo corrigido, porque
houve pressOes de parlamentares, politicos e frequentadores daquela praca.
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Como as coisas terminaram bern, estamos satisfeitos e vamos continuar dai
para a frente.

Queria aproveitar a Oportunidade e dizer que Os Prefeitos Municipais
precisarn preocupar-se, sim, corn a questào ambiental, do lazer, do esporte,
da qualidade de vida, juntarnente corn a questão da saüde, da segurança e da
educacao. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisào do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Hauejsen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

pessoas presentes nas galerias, telespectadores do canal 11, estamos aqui
para continuar a discutir urn assunto que fol abordado por nás ha alguns dias:
a farnosa reforma do ensino de Minas Gerais. Nenhum Governo deste Pals
foi tao afoito para implantar reforrnas no ensino como o de Minas Gerais. F
nao ternos a menor dUvida de que essas reformas foram desastrosas e estáo
sendo uma lástjrna, prejudicando a educaçao no Estado, acabando ou
liquidando corn a perspectiva de vida e o futuro de muitos jovens e
adolescentes

Quando aqui abordel a reforrna do ensino, ative-me, sobretudo, a nucleaçâo
feita nas cidades, a nucleaçao urbana. Naquela época, cornentej o desastre
que foi o rnovimento de alunos dentro da cidade, longe de suas casas, de
seus bairros, tendo, rnuitas vezes, que pegar duas conduçoes e atravessar a
cidade de urna ponta a outra para ter aula. Na rnaiorja das vezes, são jovens
percorrendo ruas desertas, perigosas, sobretudo corn a violéncia que impera
no nosso Estado.

Ainda nesses dias, recebi urn telefonerna de urn amigo que mora no
Triângulo M:neir-o, falando sobre essa situaçao na cidade de Gurinhatã. La
existiarn 42 escolas, que foram reduzidas para 6. Parece ate absurdo quando
se fala na farnosa educaçao de Minas Gerais. Disse ele também que, em uma
das escolas, ha 22 computadores completarnente parados, porque cada
aluno, para ter aula de cornputaçao, tern que pagar R$38,00. Qual é o pai
que, recebendo urn ou dois salários mmninios, consegue pagar escola de
computacao para seu fitho? Estamos vendo que, a cada rnomento, as
reclamacaes crescern.

Hoje, queria falar especialmente sobre a nucleaçao feita na zona rural.
Lernbro-me de que, ha dois ou trés anos, a Sra. Ruth Cardoso foi a cidade de
Araçuai entregar, solenemente aos Prefeitos recursos para a compra dos
ônibus que seriam usados na nucleaçao, que ja estava prevista. Naquele dia,
corn a presença do Ministro Paulo Renato e de muitas autoridades, a cidade
estava em movimento. E a Sra. Ruth Cardoso foi para o famoso, antigo e
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tradicional Colegio Nazaré, que hoje pertence a diocese, onde eram
assinados os convénios corn os Prefeitos. Nem o Bispo da diocese, que era o
anfitrião daquela reunião, pOde subir as escadinhas do palco e chegar perto
da Sra. Ruth.

Durante todo o tempo eta falou, e ninguém teve direito de perguntar
absolutamente nada. Os convénios foram assinados, e os ônibus, entregues.
Ali, pensei: quern vai pagar os motoristas, o combustIvel, o conserto quando
os ãnibus estragarem? Nessa região, onde não ha asfalto, as estradas são
perigosas corn a chuva, corn a lama e corn muita poeira. E em outras épocas,
como vai ser o trãnsito desses jovens e dessas criancas?

Antes mesmo de qualquer coisa, aconteceu o escândalo dos ãnibus
superfaturados. Ainda, outros comprararn ãnibus velhos que, corn menos de
urn ano de uso, estavarn encostados. Na época da chuva, que é coisa rara
nas regiöes do Jequitinhonha e do Mucuri, não ha atuno chegando a escola,
porque eles ficarn na roca o tempo que for preciso.

Absurdo, também, é o desrespeito corn a cultura do homem do carnpo, que
tern que vir para a cidade, como adolescente, como criança, aceitar os seus
costumes, enfronhar-se em seu tipo de vida e ficar na estrada para baixo e
para cima, sern que a sua cultura, as suas necessidades, Os seus valores
sejam sequer cogitados nas escolas da cidade.

Gostaria de ter a capacidade de falar e mostrar aos senhores os absurdos
que estão acontecendo. Ontem, me senti contemplada para comentar o
absurdo desses desastres, o inconveniente dessas escolas, quando recebi
urn artigo da Profa. Nice Silva Martins Jabra Jamil, que trabaiha na Escola
Estadual Sandoval Soares Azevedo. Corn uma lucidez muito grande e corn
muita propriedade, eta fez urn paralelo entre os carros que carregam latas de
eite e os que carregam jovens e criancas para a escola. Eu não teria a
capacidade de falar tao bern para os senhores o que Nice conseguiu colocar
nessa comparação. Por isso you ler para os senhores a página que eta me
mandou: (- Lé:)

"Criança rural na rota da lata de leite.
Petos caminhos da globalizacão, a crise da economia mundial, como não

poderia deixar de ser, atinge o Brasil e aqui, em Minas, particularmente,
chega a esfera da polItica educacional.

o Estado implantou a nucleaçäo escotar, processo que, nas suas origens,
representa bern o reflexo sintornático dessa grave crise.

No bojo dessa medida, ainda que implIcito, o "fator economia" é, na teoria e
na prática, seu principal determinante. Os próprios documentos oficiais que a
regularnentam deixam clara essa evidência, quando a justiflcam corno recurso
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de meihoria do atendimento a demanda escolar e da administração de cada
escola. Como? Através da otimização das condicoes de funcionarnento,
priorizando a racionalização do fiuxo escolar, do uso dos espacos e de outros
materials. Completam a listagem o remanejamento do corpo docente e da
modalidade de ensino e/ou a alteração de turmas, o desdobramento e a
integracão de escolas da rede estadual e, em conseqüência desses atos, o
remanejamerito de alunos.

E dificil entender que o acesso ao ensino obrigatorio, consagrado
constitucionalmente como direito pUblico subjetivo, esteja circunscrito a limites
orçarnentários e tributado pelo alto preço do sangue e da vida de estudantes
e professores.

Na zona rural, a busca de parceiros para aumentar a oferta de vagas e
racionalizar o atendimento escolar dentro de tais limites significou,
simplesmente, o fechamento das escolas rurais. Assim, urna nova era surge,
marcada pela triste saga dos alunos-romeiros da zona rural, entrando na rota
da lata de leite.

Nurn pequeno esforco comparativo, é fácil detectar as semelhanças "pan
passu" entre aluno e lata de leite pelas trilhas da vida.

Primeiro passo: a) de madrugada, o retireiro, a cavalo ou noutro transporte,
conduz as latas de leite, para a beira da estrada, onde são colocadas em
local seguro e protegidas das intempéries; b) de madrugada, também as
criancas percorrern, a pé, grandes distâncias e se colocam a beira da
estrada, desprotegidas das intempéries.

Segundo passo: a) o caminhão de leite, rigorosamente no horário, passa e
recoihe as latas de leite; b) o transporte dos alunos, caminhão ou ônibus, de
qualidade e conservacão duvidosas, inconstante e irregular no horário e na
frequência, quando passa, recolhe os alunos.

Terceiro passo: a) as latas de leite são levadas as cooperativas de laticinio,
nas cidades, onde o leite é tratado corn processos técnicos e equiparnentos
modernos e adequados, para sua utilização no consumo ou na indUstria; b) Os
alunos são conduzidos as escolas, nas cidades, onde o ensino é
completamente divorciado da realidade, das referéncias, dos valores, das
tradiçoes, do conhecimento e da experiência das crianças e do meio rural,
sem falar da desarticulaçao entre a escola e as farnilias distantes. Na Iagoa
dos patos, o cisne nada isolado, como urn patinho feb.

Quarto passo: a) tarde, as latas de leite, vazias, lavadas e esterilizadas,
retornam seguras, no caminhão leiteiro, ao local de origem e,
respeitosarnente, são deixadas a beira da estrada, em ambiente protegido; b)
a tarde, tam bern os escolares, agora cansados, amarrotados no corpo, na
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roupa e no espinito, retornam em transporte de nisco ao local de onigem, a
beira da estrada, em pontos diversos e desprotegidos, depois de ate 12 horas
entre a Ida e a volta. Desse tempo todo, apenas 4 horas e 30 minutos na sala
de aula. 0 restante, no patio da escola e no trajeto de ida e volta.

Quinto passo: a) o leiteiro recoihe as latas de leite e as conduz, no lombo de
urn animal, ou noutro meio de transporte, de volta ao sitio ou a fazenda; b) as
crianças, por sua vez, retornam sozinhas, a pé, para casa, onde chegam, na
maioria da vezes, bern a noite, depois de longa e extenuante jornada.

Sexto passo: a) amanhã é outro dia. Para as latas de leite, nião ha
novidade, além da mudanca no calendánio. Não ha o que modificar. Tudo vai
bern; b) amanhã é outro dia também para as crianças da roça. E a histónia de
vida val continuar a mesma? Rostos infantis e adolescentes fustigados pelo
vento, pó, frio ou calor, sol ou chuva, na carrocenia de caminhães decrépitos
ou de Onibus aposentados, em estradas penigosas, despencando em
ribanceiras, ceifando vidas?

Ha de se esperar sejarn traçados novos rumos, onde o direito a igualdade
de oportunidade, onde a universaiizacão e a democratizacão da educação e
do ensino tenharn como ponto de partida o cidadão universal que se prepara,
tornado na sua concepcão hurnanIstica.

E, neste ãngulo, considerados nas suas diferencas pessoais, temporais,
espacials e culturais, devern ser colocados todos os cidadãos".

Srs. Deputados, para mirn, essa pagina da Profa. Nice retrata corn clareza o
problema do transporte escolar em nossas cidades e regiães.

No dia 15 deste més a imprensa noticiou dois desastres corn Onibus
repletos de cnianças. Urn na região de Carangola, na cidade de Caiana, onde
duas pessoas morreram, o motonista e urn estudante. Urn dia antes, em
Manhuaçu, houve urn acidente corn 47 pessoas num ônibus escolar: 5
estudantes e 1 professora morrenarn e muitos ficaram feridos. E essa a
situação do transporte escolar em Minas Gerais, esse é o resultado da
nucleacão feita pelo Governo.

Lembro-me de que, ha alguns meses, quando o Sr. Secretanio da Educação
visitou nossa cidade, ele foi questionado par causa da nucleacão, que
dificultava a vida dos estudantes urbanos, porque eles não tinham condiçöes
de tomar ate dois ônibus. A resposta do Sr. Secretánio foi que aquele
argumento não era motivo, porque, segundo ele, todos, corn certeza, tern
casa corn geladeina e televisor. Ora, Srs. Deputados, isso e desprezar demais
as pessoas, qualificando-as como bern aquinhoadas porque tern casa corn
geladeira e televisor, corno se tais objetos fossem hoje artigos de luxo.

0 que 6 doloroso rnesrno 6 ver que, durante dois anos, Os nossos alunos e

Fin



666
nossos jovens foram massificados e sacrificados nesse transporte, correndo
risco de vida constantemente. Tomara que a novo Governo, que entra a partir
de 10 de janeiro, reforme logo essa reforma do ensino, que tern causado
tantos males e tantos prejuIzos a Minas Gerais. Muito obrigada.

o Deputado Alencar da Silveira Junior (Em aparte)* - Deputado, antes de
vocé começar a falar, gostaria que me cedesse 30 segundos, urna vez que a
companheira Maria José ja desce da tribuna. Quero dar uma sugestão,
companheira Maria José.

Recebemos urn comunicado do futuro Governo, de que hoje, as 18 horas,
salvo engano, estará no Ed. Tiradentes a assessoria de educação e saude do
Governador eleito Itamar Franco, para discutir a problema da saüde e da
educaçao. 0 convite deve ter sido feito a V. Exa. também, justamente para
encontrarmos soluçoes para a area da educaçào. Salvo engano, hoje, as 18
horas, assessores do Governo Itamar Franco estarão aqui para discutir esse
assunto.

A Deputada Maria José Haueisen - Alegro-me corn a informação dada pelo
Deputado. So ha urn desencontro, porque recebernos, sim, o convite, mas
para uma reunião amanhã, as 10h30min. Se for hoje, tudo bern. Estarei Ia.
Vou-me informar, porque, para mim, é muito importante estar presente a essa
reu n ião.

o Deputado Alencar da Silveira Junior (Em aparte) - 0 convite pode ter sido
feito para as bancadas separadamente.

A Deputada Maria José Haueisen - Talvez seja esse a problema. 0 meu
convite é para amanhã, as 10h30min.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
o Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pressoas

presentes nas galerias e imprensa presente, estou aqui, mais uma vez, para
manifestar a minha revolta e tristeza corn relação a situação do Municipio de
São Gonçalo do Pará. Já é de conhecimento desta Casa que a Comissão de
Direitos Humanos reaiizou uma visita a São Gonçalo do Pará, verificando urn
verdadeiro descaso do Poder Judiciário e da FEAM pela vida humana desse
municipio. Essa situação não afeta aperias São Gonçalo do Pará. Tenho
certeza de que, corn a visita da Comissão de Direitos Hurnanos e corn a visita
dos nobres Deputados João Leite, Ivair Nogueira e Durval Angelo,
providências necessãrias e urgentes serão tomadas. Ha mais de urn ano foi
posto, na Siderürgica Santa Maria, em São Gonçalo do Pará, lixo tóxico
proveniente de outro Estado, a que é pior ainda. Não se sabe par qué e coma
esse lixo foi parar Ia. Hoje, esse lixo se encontra mal-arrnazenado e está
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contaminando a terra onde estão as tambores. 0 pior é que as chuvas estão
vindo, e esses tambores estão vazando. Próximo desses tambores, corre urn
cOrrego que deságua no rio Pará. Essa é a nossa maior preocupacão, não
somente quanta a cidade de São Gonçalo do Pará, mas quanta ao Estado de
Minas Gerais também. 0 tempo corre, e isso me intriga. A população vem
lutando para resolver essa questão, mas não conseguiu nada ate agora.
Divergências sobre a competéncia da FEAM e do Poder Judiciário atrasam a
solucão, que é de caráter imediato, urna vez que ja foram encontrados
operários contaminados par esse lixo.

0 Deputado Ronaldo Vasconcellos (Em aparte)* - Deputado Marcelo
Gançalves, V. Exa. traz a este Plenário um assunto importantIssimo para
todos nos, que lidarnos corn a questäo do meio ambiente e da saüde. Trata-
se de uma preocupação corn a name de Minas Gerais. Acompanhamos esse
processo, desde o iniclo, como membros da Comissão do Meio Ambiente e
Recursos Naturais desta Casa. 0 Estado de Minas Gerais está sendo
agredido, porque, em operaçöes comerciais ocorridas em outros Estados,
coma São Paulo e a Espirito Santo, ele tern participado apenas coma solo, ou
seja, coma depósito de lixo cujos nIveis de periculosidade não se conhecem:
nãa se sabe se e tóxico ou radioativo, se é orgânico ou inorgânico.

V. Exa. fez muito bern ao trazer esse assunto aqui. A siderOrgica foi
fechada, mas é necessária tomar autras providências, porque a lixo já se
misturou corn a terra da região, ampliando rnuito a volume a ser transportado.
Na verdade, parece-me que essa questão está sendo conduzida pelo Poder
Judiciário, que precisa se definir imediatamente. Minas Gerais e a meio
ambiente foram agredidos, e, agora, estão sendo agredidos as operários e
maradoresde São Goncalo do Pará, que tern sua saüde exposta ao perigo.
Parabéns ao Deputado Marcelo Gonçalves.

0 Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeco as palavras do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que é urn batalhador nessa area do meio ambiente.

Gastaria de falar, Sr. Deputado, que hoje ja existe urn caso comprovado de
leucemia em urn dos operários. Então, esse lixo é tóxico. E urn verdadeiro
estrago para São Gonçalo do Pará e para a nosso Estado, que não é
recebedor de lixo tóxica de outros Estados. 0 nosso Estado não é urn
depasito de lixo. So Deus sabe coma esse lixo veia parar aqui. Não quero
acusar sem provas, mas Minas Gerais e São Gonçalo do Pará não podern
aceitar issa. A populacãa inacente não tern conhecirnento da gravidade dessa
Situação.

0 Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Agradeco a aparte que V. Exa.
me concede Esse exemplo que V. Exa. traz a tona 6 urn assunto muito sério
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e ja foi motivo de uma visita ao municipio que V. Exa. representa. Mas,
aproveitando a fato trazido no momenta, gostaria de chamar a atençao para
algo muito grave. Na Assembléia Legislativa, deveriamos fazer uma frente, no
ano que vem, em defesa dos municipios. Não quero fazer nenhuma previsão,
mas estamos antevendo momentos extrernamente dificeis para as municipios
do Pals e, particularmente, para as de Minas Gerais. Tenho em mãos urna
cópia da Medida ProvisOna n° 1.723 do Governo Federal, assinada pelo Sr.
Fernando Henrique Cardoso e datada de 29/10/98. Tal medida provisória,
Deputado Marcelo Goncalves colocará, literalmente todos Os municipios do
Pals em uma situaçao dramática e complicada pois está obrigando a União,
Os Estados e as municipios, a partir de 10 de juiho do ano que vem, quando
entra em vigor, a terem suas previdêncjas prOprias, au seja, todos Os
municipios brasileiros deverão ter sua prOpria previdéncia, além dos Estados
e da União, que já a tern.

Vamos repartar isso para Minas Gerais. 0 IPSEMG, Instituto de Previdêncja
dos Servidores do Estado de Minas Gerais, além da responsabilidade corn a
funcionár-jo estadual, ampara mais de 500 rnunicipios. Isso constitui urna
renda importante para a IPSEMG e, ao mesmo tempo, isenta as municipios
da respansabijidade de ter suas próprias previdéncias Entretanto, a partir
dessa medida pravisOria, que é uma catástrofe, todos as municipios, por
menares que sejam, mesmo tendo 4 ou 5 mil habitantes, serão obrigados a
instituir sua prOpria previdência. Imaginem essa situação. Os rnunicipios não
tern experiéncia nenhuma nessa area, au seja, no tratamento do
funcionalismo. Essa medida provisôria não foi discutida pelo Congresso
Nacional, foi imposta pelo Presidente aos municipios mineiros, e tal fato vem
se juntar ao fato apresentado por V. Exa., para mostrar a fragilidade dos
municipios e a sua exposição. Recentemente tivemos a imposição do
FUNDEVE, Fundo de Valorizacao da Educaçao, no qual as municIpios são
obrigados a calocar 15% de sua arrecadaçao bruta. Além disso, terão que
adequar cada orcamento a Lei Rita Camata, ou seja, haverá uma dispensa de
servidores generalizada. Par issa, gostaria de chamar a atenção dos
Deputados, inclusive do Presidente e do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
que ja são Deputados Federais eleitos, para que possam engrossar esse
trabalho de defesa sistemátjca dos municipios brasileiros, em especial dos
mineiras, retirando essas lmpasicoes e instituindo uma discussão rnaior,
principalmente para as grandes problemas, coma esse da previdêncja prOpria
para cada uma das unidades federativas da União.

0 Deputada Marcelo Goncalves - Agradeço as palavras do colega Carlos
Pimenta e, coma estava falando, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
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Deputadas, estamos realmente servindo de depósito de lixo de outros
Estadas. A gente da nossa terra e a nosso meio ambiente estão expostos a
ganância e a interesses escusos de pessoas desconhecidas. Quero, mais
uma vez, chamar a atencãa dessa atuante Comissão de Direitos Humanas, e
estão presentes aqui as Deputadas Durval Angelo, João Leite e Ivair
Nogueira, e pedir que sejam tomadas medidas imediatas, antes que a chuva
comece realmente, e esse lixo se propague par toda a região par onde corre
a rio Pará, em vez de permanecer apenas em São Gonçalo do Pará. Rca
aqui urn alerta, mais uma vez, a esta Comissão. 0 problema também é do
Gaverno, pais urn lixa desse nãa chega a nosso Estado sem a conhecimento
de alguem. Hauve realmente interesses escusos, e fica aI a nosso alerta.

0 Deputado Alencar da Silveira JUnior (Em aparte)* - Deputado Marcelo
Gonçalves, gastaria de parabenizá-la par sua preacupacàa nãa so cam a
municIpia ande V. Exa. é votada, é majoritário, mas corn as nossas Minas
Gerais. Não podemas parar agora, temos de ir a fundo e tentar buscar as
respansáveis par esse lixa em São Gançala do Pará, parque ele não foi
sazinho para 16. Conforme conversávamas, Deputado Marcelo, V. Exa. tern
as suas suspeitas e vamos levá-las ao conhecimento desta Casa. Portanto,
V. Exa. está de parabéns, parque e isso que a nossa polItica precisa, ou seja,
denUncias, e, acima de tudo, denUncias que devem ser apuradas. Tenho a
certeza de que, corn a prestigia que V. Exa. tern nesta Casa, isso será
cobrado.

Quanta ao aparte feito pela Deputado Carlos Pimenta, acho que nOs, que
viemas de Cãmaras de Vereadares, que saimos de municIpios - e apesar de
eu haver saido de urn rnuniclpia rico, mas cam vários prablemas, coma é a
casa de Bela Horizonte -, devemas fazer aqui urn movirnento municipalista,
que ira trazer a tona as problemas dos municipios. Está na hora de tados nós,
i ndependentemente de partidas politicos, de faccães palIticas, trabalharrnos
em pral de municIpias fades, porque, assim, teremos urn Estado saduo. Muita
abrigada, Deputado Marcelo Gonçalves.

0 Deputado Marcelo Gonçalves - Portanto, fica a nosso alerta. Se a
: campetência para resolver a problema é do Pader Judiciário, espero que seja

resalvido de imediata. Espero, tambérn, que essa Comissãa, mais uma vez,
tome as medidas necessárias. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Quest5ode0rdern

0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, quero dirigir-me a esta Mesa.
Aguardava a presença de V. Exa. para levantar urn assunto que julga de
muita importância. Este Deputada espera uma respasta, evidentemente, junta
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corn o Estado de Minas Gerais, porque esta é a Casa do Poder Legislativo e
a V. Exa. cumpre cuidar da sua ordem.

o art. 284, Sr. Presdente, diz o seguinte: "Consideram-se prejudicadas: I -
a discussão ou a votaçäo de proposição corn objetivo idéntico ao de outra
aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa." Repetirei: "I - a
discussão ou a votação de proposição corn objetivo id6ntico ao de outra
aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa."

o Projeto de Lei n° 959/96, que foi aprovado nesta Casa, retorna na mesrna
sessão legislativa sob o nUmero 1.808/98. Trata-se de projeto do Deputado
var Nogueira, que dispöe sobre os concursos para os cartórios no Estado de
Minas Gerais. Tendo sido essa matéria aprovada em Plenário, na mesma
sessão legislativa, V. Exa., pelo Regimento Interno, não poderia recebé-la,
urna vez que se tornou prejudicada. Inclusive, o art. 173, em seus incisos I e
IV, é mais claro ainda.

Portanto, encaminho essa questào de ordem a Mesa, aguardando resposta,
pois percebi que esse projeto está na pauta de hoje e gostaria de colaborar
corn V. Exa., porque o errar e humano, mas o corrigir é algo divino no
homem. Assim, peco que V. Exa. dé resposta a este Deputado, a esta Casa e
ao povo de Minas Gerais, porque, de acordo corn o Regimento Interno, que V.
Exa. e obrigado a cumprir, essa rnatéra não pode rnais tramitar na mesma
sessão legislativa. E a minha questão de ordem, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - A Presidêncja, no rnomento oportuno, vai responder a
questão de ordem do Deputado Raul Lima Neto. Corn a palavra, o Deputado
Raul Lima Neto.

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvimos
agora o pronunciamento de nosso companheiro Deputado Marcelo
Goncalves, a respeito do desrespeito pelo meio ambiente, especialmente
para corn os rios do Estado de Minas Gerais, para corn o rio Pará, urn rio
importante urn rio piscoso, que ainda tern piau e que se ye ameaçado corn
esse lixo que ja e suspeito de ser altamente tóxico. Urna comissão desta
Casa foi, "in loco", verificar o problema, tendo voltado abisrnada, relatando a
degradacao, o desrespeito e a ameaça que representa ao rneio ambiente de
Minas Gerais o lixo naquele local.

Ouvimos aqui, tambérn, o nosso companheiro, evidentemente na posicao
de Deputado Estadual, chamar a atenção, chamar as falas o Ministério
Piblico, por permitir que esses abusos ambientais continuern no territôrio
mineiro. Não compete a mirn defender o Poder Judiciário, compete-me
defender o povo do Estado de Minas Gerais. Mas, sincerarnente, Exceléncia,
quero fazer urna pequena defesa do Poder Judiciário, para amenizar as
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acusacôes contra esse Poder, porque acredito piamente que o erro cornetido
por ignorãncia nâo é tao relevante quanto o erro cornetido dolosarnente. No
livro dos Atos dos ApOstolos, São Paulo, politico, apOstolo, chega a dizer que
Deus não levará ern conta o nosso tempo de ignorância porque, se assirn o
fizesse, todos os homens estariam condenados para sempre. Mas, uma vez
que o conhecirnento nos chega a consciência, perseverar no erro já não e
ignorância, já é crime, já é dolosa a atitude, já é conivente, ja é prejudicial e
crirninosa, razão pela qua] acredito que devernos perdoar ao Poder Judiciário
e ao Ministério Püblico as decisães tomadas anteriormente, que prejudicaram
O meio arnbiente e que, quase na sua totalidade, são contrárias as iniciativas
ambientais que procurarn preservar o planeta em que vivernos.

o ataque e o desrespeito aos nossos los, as nossas matas, ao
ambiente pelas autoridades brasileiras e pelos empresários brasileiros tern
tido, por parte das autoridades responsáveis, urna complacência muito
grande, haja vista, Sr. Presidente, que crimes considerados bárbaros e
hediondos, como o cornetido pela Companhia Mineira de Metais, em Trés
Marias, que ja por diversas vezes deixou vazar do canteiro que eles tern au,
de decantacao de água e enxofre, aquele lIquido que ninguém sabe o que é e
que causou a rnortandade de milhares de toneladas de peixes em época de
piracema; ate hoje essa empresa nao recebeu punição dos poderes
responsáveis.

Posiciono-me na defesa do Poder Judiciário, porque seriamos hpócritas se
condenássemos e atacássemos esse Poder, porque nós também fazemos
parte do Poder Legislativo e, corno o Poder Executivo, temos sido, no minirno,
covardes, por nâo tomarmos rnedidas drásticas e näo procurarmos uma
punição exemplar para esses crirninosos que estão atacando o meio
ambiente. Esta Casa está de parabéns, porque, de repente, começou a
legislar, a fazer leis para proteger o rneio am biente.

Recenternente, foi aprovado nesta Casa urn projeto de autoria deste Poder,
que proibe o desmatamento dos cerrados para fins de carvoejamento. Esse
projeto ainda nao recebeu a sancão de S. Exa. o Governador, que terá que
faze-b, antes de deixar o Governo. Mas, ja agora, sabemos e podemos
provar que os cerrados continuam sendo atacados, derribados e depredados
de maneira totalmente irresponsável, barbara e humilhante para a populacão
do Estado de Minas Gerais, porque esse fato nos humilha ante a opinião
pUbtica internacional. Trata-se de uma demonstração de falta de civilizacão e
de corrupção, porque - volto a frisar o que sempre disse no decorrer do
perlodo em que aqui estive, e ainda o direi nos dois meses que ainda aqui
estarei, se Deus quiser - a poluição corre junta da corrupção, assirn como a
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justiça leva a nação ao progresso e a prosperidade. Assim corno o exercicio
da justiça é tao importante quanto o pão e a água, pois já disse o Verbo
Eterno, Jesus Cristo, certa feita, que bem-aventurada é a nação que tern
fome e sede de justiça, porque seria saciada. E saciar uma nação que tern
fome e sede de justica é saclá-!a corn a justiça maior, corn a reta justiça, que
é a justiça do reino de Deus, que é a alegria, a paz e a justiça.

Exercitar justiça e mais importante aos olhos do reto Juiz que urn dia tomará
conta de todos os homens e de seus procedimentos do que sacrificios,
práticas religiosas ou peniténcias. Temos visto - e não somente temos visto -
como temos tam bern participado corn o povo desta sede e fome de justiça em
nosso Pals. Justiça, em que nOs acreditarnos, virá, no momento em que um
auto-reconhecimento acontecer em cada cidadão e, em especial, em cada
hornern revestjdo de autoridade em nosso Pals e no nosso Estado.

A depredaçao, a sujeira, os esgotos que se jogam em nossos rios, as
empresas que desrespeitam o nosso rneio ambiente são caracterlstjcas de
que a nossa justiça tambérn está corrornpida, nossos Poderes tarnbém estão
viciados. Agora, ha pouco, urn colega me questionava, ou meihor, procurava
esciarecer-me por que urn Deputado pode perder uma eleição. Mas, se nós
examinarmos o cerne da Repüblica brasileira, veremos que o vicio é tao
grande que Rui Barbosa, mesrno ja tendo morrido, perpetua vivas suas
palavras que dizem que a Reptiblica brasileira e que o parlamento
republicano tornaram-se uma praça de negócios. Quando o homem não
atenta para a sujeira que comete também não atenta para a iniqüidade que
pratica. Quando observamos o descaso, o desrespeito talvez cometido, no
inicio, por ignorãncia, rnas perseverado ainda, já agora, por conivência,
chegamos a estarrecida conciusão de que se não tomarmos uma medida
irnediata, quando quisermos faz&-lo será muito tarde. Estávamos pensando
nos grandes projetos que temos. Corn relaçao ao nosso rio São Francisco,
P01 exempbo, tern nas suas rnargens urn dos maiores projetos que é o Jaiba,
tao defendido, tao aplaudido por diversos pares. Constata-se, no entanto, que
esse projeto, por urn lado, orgulha o povo do Norte de Minas; por outro,
envergonha o Estado de Minas inteiro. Orguiha pebo arrojado projeto agricola
e de assentarnento de famIlias que ali produzern, mas humiiha porque
também é urn dos rnaiores pobuidores do nosso rio São Francisco. Quando au
se assentaram aquelas famulias, quando verbas foram canalizadas, como
ainda o &ão, para aquele projeto, nunca se prograrnou fazer uma fossa
séptica sequer. No inIcio do mandato deste Deputado, denunciávamos e
rogávamos a S. Exa. o Governador e as autoridades que atentassern para
esse probierna, porque o lençoi freático estava totalmente contarninado pelas
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fossas rudimentares ali existentes, que levavam para o leito do São Francisco
toda a sua imundIcie. Hoje, Sr. Presidente, raros são os palses do Primeiro
Mundo que estão usando o sistema de esgoto. No Japão, constatou-se que
menos de 80% das cidades usarn redes de esgoto e, assirn mesmo, as que
as usarn adotam o sistema segundo o padrão ambientalista do
reaproveitamento das águas. Já existem bactérias capazes de limpar
quaiquer fossa.

Nôs, quando Presidente da Comissão de Meio Ambiente, importamos dos
Estados Unidos e mandamos para pesquisa aigumas bactérias que, jogadas
em fossas sépticas, as tornarn limpas, totaimente limpas, sem nenhuma
ameaca ao meio ambiente, em menos de 48 horas.

E nos, corno se vivéssemos milênios de atraso, continuamos fazendo
fossas rudimentares em projetos do Governo, contaminando lençóis freáticos.
Apesar de termos o conhecimento, não executamos, porque achamos caro
gastar corn o meio ambiente. Projetos que foram defendidos, ou meihor,
usados politiqueiramente por autoridades, como o PROSAM, originando ate
acöes por parte do Ministério Pãbiico, que está de parabéns pelo que fez,
nunca são executados. Nunca é para o povo de Minas a solucão esperada, a
soiução tao faiada, porque falam, mas nâo cumprem, pois essas acöes não
rendem votos.

Questöes de Ordem
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, V. Exa. pode observar que

não ha "quorum" para a continuação da reunião, por isso solicito o seu
encerramento, de piano. Muito obrigado.

o Deputado Miguel Martini - Acredito que existam muitos Deputados na
saia de café e em outros lugares, por isso solicitaria de V. Exa. a
recomposição de "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
faça a charnada dos Deputados, para recomposicão de "quorum". Corn a
paiavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado ivo José) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderarn a chamada 30 Deputados. Ha, portanto,

"quorum" para a continuacão dos trabalhos. Com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado, que disporá de 2 minutos para o seu pronunciamento.

o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas gaierias, irnprensa; em 2 minutos,
evidentemente, não terei condiçöes de falar aqui o que desejaria. Então, irel
apenas anunciar o que pretendo fazer na sessão de amanhã.

Já you me inscrever para tecer comentários da bancada a respeito da saIda
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dos Ministros, do quadro que estamos vivendo em nivel nacional e do
orcamento da Uniâo. Pretendo, também, fazer uma abordagern corn relacão
ao processo de privatizaçäo, tratando, inclusive, da questão especifica da
CEMIG. Evidentemente, em 2 minutos, näo poderei alinhavar urn raciocinjo
coerente. Portanto, you faz(§-Io na sessâo de arnanhã.

Podem ter certeza, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que trarernos dados
objetivos e concretos a respeito daquibo a que estamos assistindo em niveb
nacional. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscriçoes
o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a ia Parte, a Presidêncja

passa 2a Parte da reuniâo, corn a 1a Fase da Ordern do Dia,
compreendendo as comunicacoes da Presidência e a apreciaçao de
pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçöes para o Grande
Expediente da prOxima reuniáo ordinária.

Despacho de Requerirnentos
- A seguir, são deferidos, cada urn por sua vez, nos terrnos do inciso VII do

art. 232, c/c o art. 141, do Regirnento Interno, requerimentos dos Deputados
João Leite e Ailton Vilela, solicitarido a inclusâo, em ordem do dia, dos
Projetos de Lei n os 770/96 e 1.241/97, respectivarnente uma vez que as
comissöes em que se encontram perderarn o prazo para emitir seu parecer
(Cumpra-se.).

o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marco Regis, em que sobicita
seja destinada a 1a Parte de reunião ordinéria, em dia a ser marcado, para
prestar homenagem especial a memória do ex-Deputado Jorge Hannas,
componente desta 131 Legislatura. A Presidéncia defere o requerirnento, de
conformidade corn o inciso )(XI! do art. 232 do Regimento Interno, e
oportunarnente fixará a data.

Questöes de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, ontern formulamos urna

questão de ordem quando estava no exercIcio da Presidéncia o Deputado
Francisco Rarnalho. S. Exa. solicitou que voltássernos a formula-la a V. Exa.,
ja que a definiçao foi trazida por V. Exa., pebo art. 288 do Regirnento Interno
anterior, uma vez que a matéria sobre a qual estou levantando a questão de
ordem diz respeito ao Projeto de Lei Complementar no 22/97, portanto, sob a
regéncia do antigo Regimento Interno. Por isso, a numeração pode nâo
coincidir corn a nurneraçao do novo Regimento Interno. No dia 5, deu entrada
nesta Casa ofIcio do Presidente do Tribunal de Contas pedindo a retirada do
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projeto. V. Exa., cumprindo urna das funçoes presidenciais, determinou
inclusão da matéria em ordem do dia. E, como estabelece o art. 288, a partir
desse despacho de V. Exa., a matéria teria que vir ao Plenário para que fosse
dada seqüência a sua retirada, urna vez que ha interesse do autor na retirada.

A questão que formubo a V. Exa. é a seguinte: por que essa matéria não
veio, ja que já tivemos mais de cinco reuniöes ordinárias, iiteis? Por que a
matéria não apareceu na pauta para que pudéssernos dar tratamento a ela?

o Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que, realmente, no
dia 5 Ultimo deu entrada nesta Casa o pedido de retirada do Projeto de Lei
Complementar no 22/97. E, em vista de solicitação feita pelas Lideranças, foi
marcado para o dia 3 de dezembro urn fárum sobre o Tribunal de Contas. A
Presidência, então, entendeu que a retirada do projeto poderia ser feita
imediatamente apOs o término do forum.

o Deputado Gilmar Machado - Mas gostaria de entender methor, senào
estaremos dando urn tratarnento diferenciado na Casa. Quando ha
solicitação, tern que ser dado o encaminhamento normal de retirada. 0 fOrum
pode propor novos projetos, pode propor uma série de questOes que não
interferem nessa trarnitação, porque a ünica coisa que poderia interferir seria
a retirada do requerirnento, o que não ocorreu.

o Sr. Presidente - A Presidência entendeu por bern suspender a tramitaçào
de todos os projetos que tratarn de questoes relativas ao Tribunal de Contas -
O Projeto de Lei Complementar no 22197 e a Proposta de Emenda a
Constituição no 48/97, que trata da criacão do Conselho de Contas dos
MunicIpios.

o Deputado Gilmar Machado - Então, todas as vezes que tivermos urn
forum, a tramitação das matérias que se relacionarem corn o assunto a ser
discutido nesse fOrum ficará suspensa? Estamos criando uma coisa nova no
Regirnento Interno. Sobicito, então, a V. Exa. que crie urna nova deliberacão.

o Sr. Presidente - Não está sendo criada uma coisa nova. Na realidade,
quem organiza a ordem do dia é a Presidëncia, e ela entendeu que esse
projeto não deveria constar na pauta ate que fosse reabizado o fOrum.

o Deputado Gilmar Machado - Então, que a Presidencia crie uma norma
estabelecendo que todo e qualquer projeto, quando houver fOrum, tenha sua
tramitacao suspensa ate a realização deste. Caso contrarto, vamos estar
dando tratamento diferenciado a urn tema. Entendo que o Regirnento Interno
flão pode criar privilégios para determinados assuntos. Então, se V. Exa. fizer
Isso, ficará mais uniforme o tratamento dado na Casa aos projetos.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao Deputado Gilmar Machado que
está exercendo a sua prerrogativa de organizar a ordem do dia. F, no caso
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especifico, a Presidéncia entendeu que seria importante a realizacao desse
fOrum e, assim, decidiu por não colocar esse projeto na pauta. Confirmo isso
mais uma vez.

o Deputado Gilmar Machado - Nâo estou contestando e nunca contestei
que o Regimento Interno permite a V. Exa., que, corno Presidente, foi
escolhido pela Casa. Näo estou questionando, em hipOtese alguma, a
montagem da pauta. 0 que estou dizendo é que não podemos ter
tratamentos diferenciados. 0 que quero é que o Regimento Interno seja
cumprido; que V. Exa. monte a pauta de acordo corn o Regimento Interno.
Ento, o que estamos pedindo é exatamente urn tratarnento igual, pois, do
contrário, teremos matérias "de primeira" e "de segunda", e essa nâo pode ser
nossa postura. Isso fica muito ruim para a Casa, e tenho certeza de que esse
näo é o interesse de V. Exa.

o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o art. 284 do Regimento coloca,
de forma clara, que "consideram-se prejudicadas: I - a discussâo ou a
votaçäo de proposiçâo corn objetivo idéntico ao de outra aprovada ou
rejeitada na mesma sessão legislativa". Ao ler esse artigo, querernos levantar
uma questão de ordem a respeito do projeto do Deputado Ivair Nogueira, que
trata da questáo dos cartOrios. Já que V. Exa. se mostrou, na questão de
ordem levantada pelo Deputado Gilmar Machado, cioso de cumprir 0
Regimento e de preservar o poder da Mesa de elaborar a pauta da reuniâo,
gostarIamos de indagar se essa mesma postura ciosa, essa postura atenta
ao Regirnento está sendo aplicada ao projeto em questáo. Porque matéria de
mesmo teor ja foi apreciada nesta sessão legislativa, e nós a rejeitamos, ao
manter o veto do Governador. Ainda assim o projeto estO constando em
pauta. Entâo gostarlamos que a Mesa respondesse essa questâo. Se para o
projeto do Deputado Gilmar Machado, dos Tribunais de Contas, a Mesa usou
essa prerrogativa, coisa de que discordamos, para não inclul-lo em pauta,
mesmo havendo urn requerimento do Tribunal de Contas solicitando a
devoluçao desse projeto, como, agora, V. Exa. inctui na pauta urn projeto que
trata de matéria rejeitada nesta sessão legislativa? Todos sabemos que, para
a matéria ser reapresentada, seriam necessárias as assinaturas de 2/3 dos
Deputados desta Casa. Entâo pergunto se a Mesa Diretora, nessa questâo,
näo está usando dois pesos e duas medidas, quando retira de pauta urn
projeto, no entender do Deputado Gilrnar Machado e no nosso, em plenas
condiçoes de ser apreciado - porque ele teria de ser devolvido ao Tribunal de
Contas, ao lermos requerimento nesse sentido -, e, ao mesmo tempo, inclui
na pauta urn projeto que não teria condiçöes de estar em pauta - urn projeto
que teria de ser reencaminhado e que realmente náo poderia ser apreciado,
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porque trata de matéria já vencida nesta sessão legislativa.

Nâo quero chegar a esta conclusão, mas de que outra forma you entender,
seno de que haveria urna postura da Mesa de protecão ao projeto que cria
cargos, que cria o novo Tribunal de Contas dos MunicIpios, e ao Projeto de
Lei Complementar n o 22, que permite a criação das auditorias regionais do
Tribunal de Contas, e inclul na pauta urn projeto que não teria condicào de ser
incluido? Entáo gostarIamos que a Mesa realrnente curnprisse o Regirnento,
nas duas questaes. Que o projeto do Deputado Ivair Noguetra fosse retirado
de pauta ate que essa questão de ordern fosse respondida. Ou que
recorramos a própria Comissão de Justiça, para dirimir essa düvida, porque
estarnos apreciando uma matéria já apreciada e derrotada nesta sessâo
legislativa - nos apreciamos e mantivemos o veto do Governador do Estado
na emenda apresentada. Então gostarlarnos que a Mesa explicasse por que
está tendo posturas diferentes e dando pesos diferentes aos dois projetos em
questão.

E os dois projetos estào sendo tratados na imprensa como "trens da
alegria". Estão achando que a Assembléia Legislativa virou a Central do
Brasil, onde a Mesa Diretora usa de uma compreensão do Regirnento Interno
para favorecer a não-devolucäo de urn projeto e usa de outra compreensão
para permitir a tramitacao desse projeto. 0 art. 284 é claro: "Considerarn-se
prejudicadas: I- a discussâo ou a votação de proposicäo corn objetivo idéntico
ao de outra aprovada ou rejeitada na rnesma sessão legislativa."

Queremos, então, que a Presidëncia esclareca o porquë de urn projeto
estar na pauta quando não deveria estar.

0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Durval Angelo
que está apenas cumprindo o Regirnento lnterno. No caso especIfico do
Projeto de Lei Cornplernentar no 22/97, houve entendimento das Lideranças
de se fazer aqui na Assembléia urn fOrum a respeito da criação do Tribunal de
Contas dos Municipios.

Corn relaçào ao projeto seguinte, passarnos agora a responder a questäo
de ordem que já foi feita, tambérn, pelo ilustre Deputado Raul Lima Neto. A
Presidéncia vai dar a decisão.

Decisão da Presidência
0 Deputado Raul Lima Neto, no uso de prerrogativa conferida pelo art. 166

do Regirnento Interno, suscita questáo de ordern na qual argüi a
prejudicialidade do Projeto de Lei n o 1.940/98, do Deputado Ivair Nogueira,
que estabelece normas para concursos pOblicos realizados no Estado de
Minas Gerais. Argurnenta S. Exa. que a proposicão tern objetivo idéntico ao
do Projeto de Lei no 959/96, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
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678Gerais, que dispöe sobre Os concursos de ingresso e de remoçao nos
servicos notariais e de registro, previstos na Lei Federal no 8.935, de 18 denovembro de 1984, e dá outros providéncias o qua!, aprovado nesta Casaem 4/6/98, foi COnvertido na Proposjçao de Lei n o 13.758, vetada parcialmentepelo Governador do Estado. Incidjrja pois, a proposjçao na 

prejudiciajidadeprevista no inciso I do art. 284 do Regimento Interno.
A análise da questao demanda em primejro lugar, a precisa 

in terpretaçaod
ispositivo citado. Considera-se prejudicada nos termos do inciso I do art
do .
284 do Regimento Interno, "a discusso ou a votacâo de proposiçao cornobjetivo idéntico ao de outra aprovada ou rejeitada na mesma sessäolegislativa"

T
rata-se, portanto, no caso em exame, de identjfjcar e comparar 

Osobjetivos das propos,caes anahsadas para que se verifique a existéncia de
identidade entre seus objetivos Deve-se ressaltar, de inIclo, que, por ser ahipOtese da prejud icialidade matéria de natureza restritiva, portantoexcepcional no processo Iegis!ativo a i nterpretacao das normas regimentalsque re

gulamentarn a matérja deve sempre ser feita nos estritos termos do
texto legal, não se admitjndo como recurso formas 

suplementares como ateleologia ou a analogia.

A identidade de objetjvos náo se confunde corn sua semelhanca ouproximidade Para que haja identidade , é necessário que a proposjcao a serconsiderada prejudicada não Omita nenhum dos objetivos 
anteriormentebuscados, nem introduza qualquer novo elemento na regra anteriormenteaprovada ou na proposjco anteriormente rejejtada Caso essa condico noseja pl

enamente satisfeita náo ha que se falar em prejudicialidade que, comoja ressalta ,
 deve ser vista como uma situaco excepcional no processoIegislatjvo.

Feitas essas consideracaes passemos ao exame do caso concreto quenos é submetido

0 § 40 do art. 50 do Projeto de Lei no 959/96, aprovado nesta Casa e,
posteriormente vetado pelo Governador do Estado, estabelece que:
"Nenhuma seentja notarial ou de registro permanecerá vaga por mais de 6(seis) meses sem abertura de concurso de ingresso ou de 

rernocoressalvados os provjmentos feitos a qualquer tItulo ate a data da Lei Federalno 8.935, de 18 de flovembro de 1994".
Trata-se de norma que introduz excecao na regra geral que determina o

prazo de seis meses para a aber-tura de concurso pübiico para 
0

preen
chimento de cargos na atividade notarial no Estado. Se vigente a regra,

o prazo nela previsto não se aplicaria aos cargos providos ate a data da lei
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federal que regulamentou o art. 236 da Constituicâo da RepUblica. Todos os
cargos providos a qualquer tItulo estariam indefinidamente excluidos do
concurso, não se cogitando sequer na realização de certame para eles.

0 art. 30 do Projeto de Lei n o 1.940/98, por sua vez, não impede a
realizaçâo do certame pUblico. Pretende, ao contrário, regulamentar o
disposto no inciso I do § 10 do art. 10 da Lei n o 12.919, de 18/6/98, e, assim o
fazendo, define o fato certo e determinado que ensejará a realizacão do
concurso para aqueles cargos providos antes da lei citada, qual seja a
extinção da atual delegação. Fica assim estabelecido urn Iimite a partir do
qual o provimento daqueles cargos será feito por concurso. Longe de excluir
qualquer serviço notarial do rol dos que estão sujeitos a realizacão de
concurso, a proposição apenas estabelece, em conformidade corn a lei
federal, regras que devem constar no edital do concurso, suprindo lacuna
existente na lei estadual que regulamenta a matéria.

Não se pode afirmar, portanto, que ambas as proposicöes são idénticas no
seu objetivo, dado que os resultados possIveis relativos a aplicação de uma
ou de outra norma podem apresentar significativas variaçöes, que
independem da vontade do legislador.

Assim sendo, esta Presidência considera improcedente a questão de ordem
e determina seja mantida a normal tramitacão do Projeto de Lei 

no 
1.940/98.

Sala das Reuniães, 25 de novembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Questães de Ordem
0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, o art. 284 é muito claro

quando diz que considera-se matéria prejudicada a discussào ou a votacao
de proposiçao corn objetivo idêntico - não corn palavras idénticas, mas corn
objetivo idéntico - ao de outra proposicão aprovada ou rejeitada na rnesrna
sessão legislativa. 0 objetivo do Projeto de Lei no 1.808/98 é o mesmo do
Projeto de Lei no 969196, uma vez que conserva aqueles que estáo nos
cartôrios, indicados por politicos e por pessoas que tern interesse em que
eles fiquern 16, sem concurso, em cargo vitalicio, ate que rnorram. Ai, então,
haverá concurso para que se ocupe aquela vaga. De sorte que não é justa a
proposta, pois não cumpre a Constituicäo da Repiblica, que diz que seriarn
abertas, em concursos, vagas para pessoas capacitadas para ocupar os
cargos no cartôrio.

Portanto, o objetivo é idêntico, razáo pela qual Ievantei essa questão de
ordem. A matéria é prejudicada nesse sentido, porque o objetivo é igual:
conservar nos cargos as pessoas indicadas por politicos e magistrados
influentes. E a minha questão de ordem, Excelência. 0 objetivo continua
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idëntico.
o Sr. Presidente - A questão de ordem fol respondida, e a Presidêncla

mantém o projeto de lei na pauta.
o DeputadO Gilmar Machado - Sr. Presidente, fol formulada a questão.

entäo, gostarlamoS de solicitar a V. Exa. a cópia, porque, como diz o art. 174
do Regimento Interno, cabe a nós, dentro de 48 horas, a apresefltacãO de
recurso dessa decisâo a ComissãO de Recursos. Assim, soIcitarlamoS a V.
Exa. uma cópia, para que pudessemoS preparar, dentro do prazo regimental,

o nosso recurso.
o Sr. Presidente - A Presidéncia determina a assessorla que forneca a

cópia da decisão. No entanto, informa ao ilustre DeputadO que so cabena
recurso dessa decisâo da Presidéncia se ela fosse relacionada corn o texto
constituciOnal. No caso especIfico, não ha inconstitucionalidade.

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 1a 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 Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os

Projetos de Lei n°s 1.462197 e 1.121/97, em virtude de sua apreciacão em
reunião extraordinária realizada hoje, peta rnanhä, bern como o Projeto de Lei
Compiementar n o 34198 e os Projetos de Lei n

os 1.755/98 e 1.801/98, que
receberam emendas em Plenário na referida reunião e foram devolvidos as
comissãeS. A Presidéncia verifica, de piano, que inexiste "quorum" para a
votaçâo, mas que o ha para discussãO das dernais matériaS constantes na
pauta.

DiscuSSão de Proposicöes
0 Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - DiscussãO, em 1

0 turnO,

do Projeto de Lei no 1.259/97, do DeputadO José Militão, que acrescenta
paragrafo ünico ao art. 24 da Lei n o 9.380, de 18/12/86 (reducão da
contribuicâO mensal do segurado do IPSEMG, caso renuncie a algunS
beneficios do Instituto). A Comissäo de Justica perdeu o prazo para emitir 0

seu parecer. A Comissão de Administracao Pübtica opina pela rejeicãO do
projeto. A Comissâo de Fiscalizacão Financeira perdeu o prazo para emitir 0

seu parecer. Para discuti-lo, corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presenteS nas

galerias, imprensa, ocupamos a tribuna para discutir esse projeto, porque ele
trata de urn assunto extremamente importante e compleXO preCiSamOs
discuti-lo corn o carinho que merece. 0 DeputadO José Militâo, em seu
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)rojeto, estabelece uma proposta de alteracâo do ad. 24 da Lei n o 9.380, de

8/12/86. Essa lei dispöe sobre o IPSEMG. Todos se lembram de que esta
asa desenVOlveu uma CPI, presidida pelo Deputado Miguel Martini, tratando
xatamente desse assunto, e estamos votando projetoS e matérias que visarn

a dar urn novo tratamento e a recuperar a credibilidade do IPSEMG. Esse
tnstituto prestou e presta seico5 impodantes ao conjunto da populacão de
Minas Gerais, em especial aos servidoreS pblicoS do Estado, e, por issO,
ficamoS, durante rneses, trabalhafldo essa questão. Agora, com essa
proposta do Deputado José Mititão, podemOS alterar a estrutUra do instituto.
Inclusive, na CPI, definimos nova estrutura para ele, pois queremos que
receba urn novo tratameflto, uma vez que, corn a reforma previdencla
todos os institutos e servidores estão apreeflsivos. Urn dos ternas que

abordaria em rneu pronunciamen to de hoje e que nâo abordei em vidude da
A Presidëncia da

escaSSeZ do meu tempo é a questao previdenciaria 
Repüblica, ao invés de enfrentar o problema da reforma fiscal e tributârla,
preferiu atacar, primeiramente a questäO da reeleicão e, agora, dirige-Se para
a questão prevideflciaria e adminiStrativa Hoje, todos os servidore

s de todos

Os 
PodereS, tanto do Executivo como do LegislatiVo e do Judiciárlo, estáo

aflitos corn as mudancaS que o presidente da RepCibtica pretende colocar na

reforma previdenciaria Por es
razão, chamo a atencão para o fato de que

teremos que discutir essa questâo tratada no projeto do Deputado José

Mititão.Essa discusSào sobre a aposentadoria precisa ser tratada corn cuidado 0
Presidente da RepübliCa deseja que todos os servidOres que ganharn ate
R$1.200,00 tenham urn desconto de 11%. AqueleS servidores que ganham
acima disso iräo pagar mais 9%, ou seja, o descOntO será de 20%. No
entanto, em Minas Gerais temos outra situacäO. Assim, é preciso quenosso Estado, porque
estudemos como a tegistacaO federal Ira se adaptar ao 
0 

servidor mineiro já està pagando 8% de contribUicâo, percentual destinadO
ao IPSEMG, para sajde e pensão. Ninguérn é contra pagar para ter urn

saüde, desde que, logicarnente receba 0

atendimento na area da atendimento e esse servico nao seja tao caro, a fim de que ele possa ter asiStência por urn precO
Opção de urn piano de saüde que the dé uma boa as 
Correto. Durante a CPI, pudemOs perceber que 8% era extremamente
elevado, pois poderIamos trabaihar corn 5%. No entanto, corno não foi feita
uma reestruturacão do sisterna previdenclario nao tivernos uma modificacão
profunda dentro do institutO. Corn os projetos apresentados pela OPt do
PSEMG estarnos tentando acertar tais questães.

Então, atém dos 8%, s servidores de Minas Gerais pagam mais 3,5% de



7A--7
682

contribuiçao para urn fundo que ainda nào foi criado. Após a criação da lei, a
Governo ficou de mandar para esta Casa urn projeto regulamentando a fundo
No entanto, já se passou urn ano, e nada aconteceu. Estarnos acostumados,
porque nao se escreve o que o Governador Eduardo Azeredo fala. Ele falou e
nâo cumpriu, mas o povo já deu a resposta. Assim, já estarnos pagando urn
total de 115%. Se a reforma previdenciárja for aprovada, somaremos rnais
9%, totalizando 20,5%. Portanto, pagaremos mais ern nosso Estado. Alérn
disso, muitos servidores do Poder Legislativo pagaräo urn cornplemento,
porque o Governo somente ira assumir a aposentadoria ate a teto de
R$1.200,00. Assim, irâo pagar urn complernento por fora. Existe ainda
desconto do lmposto de Renda. Os servidores que ganharn ate R$1.700,00
pagarão ate 15%. Aqueles que ganharn mais de R$1.700,00 irâo pagar 27%
de Imposto de Renda. Adicionando 15% aos 20% da Previdéncia, verificamos
que esses servidores estarão corn suas rendas comprometidas em 35%,
somente corn a Previdéncia e corn o Imposto de Renda. Se o servidor ganha
mais de R$1.700,00 terá a sua renda comprometida em 47,5%. Como é que
esses servidores conseguirao manter-se somente corn os 52,5% restantes?

Temos de pensar sobre isso. Gostaria de chamar a atenção dos
Deputados, das Deputadas, de todos os presentes, de quern estiver me
ouvindo, pois vários sâo servidores püblicos. Este é urn mornento muito
delicado em nossas vidas. Falo nossa, porque também sou servidor pCiblico,
estou licenciado para exercer rneu mandato. 0 Governo Federal no está
pensando em tais questöes, mas temos de estar atentos, porque isso afeta as
nossas vidas, tirando os recursos que hoje estäo sustentando as nossos
flihos.

E al, pergunto: como é que vamos resolver essa questao? E é por isso que
gostarIamos, aqui, de estar discutindo e argumentando corn a ilustre
Deputado José Militào. Sei do seu interesse em discutir e enfrentar essa
questâo, tern demonstrado isso aqui e apresentado contribuiçoes. Mas eu,
pessoarnente, entendo que fazer modfficaçães já no final ... E verdade que ele
apresentou a projeto no ano passado, quando nâo havia ainda a reaiizaço
da CPI, não tmnhamos ainda claramente esse projeto da reforma que o
Presidente da RepUblica acabou de concluir agora, depois do processo
eleitoral. E al, vamos ver a situação dificil a que todos nOs estamos
subrnetidos. Temos que pensar a seguinte: que tipo de aposentadoria
queremos? Que tipo de instituto queremos para administrar essa
aposentadoria? Vamos ou não cobrar do Governo do Estado a cumprimento
de uma lei votada por esse Poder, que estabelecia a criação de um fundo de
aposentadoria, sendo que todos ja pagam 3,5% e ninguérn sabe onde esse
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dinheiro está sendo colocado? Os recursos para a fundo de aposentadoria
tern que ficar numa conta especIfica e sendo aplicados para que, no momenta
em que a pessoa se aposenta, possa receber, pois, caso contrário, se
jogarmos no ralo do caixa ünico do Estado, depois não terernos mais esses
recursos. Depois näo adianta reclamar, temos que trabaihar é no rnornento
em que as projetos estão sendo discutidos.

Vejam bern: por que estou aqui, tentando chamar a atencâo dos Srs.
Deputados e Sras. Deputadas Para essa questao? E que temos que tornar
cuidado corn os projetos e emendas que vamos apresentar e votar, porque
isso poderá colocar em risco urna instituiçâo. Queremos, então, a destruição
do Instituto? Eu, pessoalrnente, sou contrária a isso, defendo a manutençáo
do Instituto de Previdência dos Servidores - IPSEMG. Sou e you continuar
sendo urn grande defensor do IPSEMG, porque entendo que é urn Instituto
importante, que foi construldo corn os recursos do povo e, em especial, dos
servidores desse Estado, e não podernos sirnplesmente destruir alga que
levou anos para ser construido. No Brasil, infelizmente, nos iiltimos anos,
estamos perdendo algurnas referências, estamas entregando e destruindo
empresas que levararn anos na sua construcâo, que custaram sacrificios de
muitos de nós e de muitas dos nossos pais. Vemos al a caso da
PETROBRAS e a que a Governo está tentando fazer corn ela. Vemos al as
bancos, instituiçöes antigas corno a CREDIREAL, e a que a Governo fez. E
todos as discursos, tanto do Presidente Fernando Henrique quanto do
Governador Eduardo Azeredo, eram que, se vendéssemas, terlarnos uma
situação boa no Estado. 0 discurso que foi feito aqui e que está colocado em
todos as projetos deles é que, se a Governa vendesse essas instituiçöes,
terlamos dinheiro para investir na satide e na educacäo. Pergunto: foi
vendido, vendeu-se muito, quantas empresas já foram vendidas? Em Minas
Gerais, so esse Governador, a que ele vendeu? Vendeu 33% das açöes da
CEMIG, vendeu a CREDIREAL, a BEMGE, vendeu uma série de empresas e
onde está a dinheira? Onde está a meihoria na saUde e na educaçäo? Onde
está a dinheiro do décimo-terceiro? Nào foi para issa que eles venderam?
Onde está? E par isso que estarnos aqul, preocupados corn essa instituição.
E é par estarmas preocupados e querermos fazer o debate que quero debater
cam as Srs. Deputados.

Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar de pIano que näo ha "quorum" para a
cantinuaçáo dos nossos trabaihos. Como estarnos preocupadas e queremos
fazer a debate cam as Deputadas, solicitarnos que a reunião seja encerrada.
Vou voltar a discutir a matéria e, par isso, quero a manutenção do meu
tempo, para que eu possa fazer esse debate. 0 assunto 6 rnuito séria. Não
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adianta, depois, virem aqui, tentando fazer rernendo. Fizeram uma trapaihada
grande. 0 "tucanato" é responsável por isso e terá que pagar historicamente
pela entrega do patrimOnio do povo. Vamos coritinuar aqui cobrando. Mas
queremos discutir a matéria. Como diz o nosso Regimento Interno, queremos
que os Deputados estejam aqui presentes para fazer esse debate. Assim,
peco o encerramento de piano da reuniäo, para que na próxima, corn o
devido "quorum", possamos fazer esse debate.

Questöes de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente - Como diz o Regimento

Interno, queremos que os Deputados estejam presentes para fazer esse
debate. Assim, peco o encerramento, de piano, da reunião, para que, na
próxima, corn "quorum", possamos fazer esse debate.

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada
para recomposiçao do "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai solicitar ao Sr. Secretário
que proceda a chamada para recomposição do "quorum". Corn a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 16 Deputados. Portanto, nâo

ha "quorum" para a continuaçâo dos nossos trabaihos.
Encerramerito

o Sr. Presidente - A Presidêncja encerra a reuniâo, convocando
Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de arnanhã,
dia 26, as 9 horas, nos termos dos editais de convocaçâo, e para a ordinária
de amanhä, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada e a publicada na ediçâo anterior.). Levanta-se a reuniáo.

ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 26/11/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecirnento - Faita de "quorum" - Ordern do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Rorneu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraido Rezende - Agostinho PatrUs

- Ailton Vilela - Ajaimar Silva - Ambrôsio Pinto - Antonio JUlio - Dimas
Rodrigues - Din is Pinheiro - Durval Angelo - Ermano Batista - Gilmar Machado
- Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - João Leite - José
Braga - José Maria Barros - José Militâo - Pericles Ferreira - Rémolo Aloise -
Sebastião Helvécio - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
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o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h15min, a lista de

comparecimento näo registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidëncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia já
publicada.

ATADA 1PARTE DA 41 ga REUNIAO ORDINARIA, EM 12/11/98
Presidéncia do Deputado Cleuber Carneiro

Surnário: Composiçâo da Mesa - Destinaçao da reunião - Paiavras do Sr.
Presidente - Palavras do Desembargador LUcio Urbano Silva Martins -
Palavras do Sr. Epaminondas Fulgèncio Neto - Paiavras do Desembargador
Petrônio Garcia Leao - Palavras do Sr. Marcelo Leonardo - Designação do
coordenador dos debates - Esciarecimentos sobre os debates - Debates.

Composição da Mesa
0 Sr. Presidente - A Presidência convida a tornar assento a mesa os

Exmos. Srs. Jairo da Cunha Magalhães, Secretário Adjunto da Justica,
representando o Governador do Estado; LUcio Urbano, Presidente do Tribunal
de Justica do Estado; Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de
Justica do Estado; PetrOnio Garcia Leão, Diretor da Associação dos
Magistrados Mineiros - AMAGIS -; Marcelo Leonardo, Presidente da Secâo
Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil - DAB-MG -' Deputado Arnaldo
Penna, coordenador dos debates.

Destinaçâo da Reunião
0 Sr. Presidente - Destina-se esta reuniào a abertura do Forum Técnico

Organização do Poder Judiciário: Novas Perspectivas, corn o tema "0 Poder
Judiciário em Minas Gerais apOs a Constituicão de 1989".

Palavras do Sr. Presidente
Senhoras, senhores, Srs. Deputados, este forum técnico, promovido pela

Assembléia Legislativa de Minas, tern por objetivo subsidiar os membros da
Casa no processo de análise de urn tema da maior importancia para o nosso
Estado: a organização do Poder Judiciário. As exposicOes e os debates deste
encontro, corn a participaçâo de personalidades expressivas da magistratura
mineira e de outras unidades da Federacáo, serão fundamentais para orientar
a discussao e a votação dos projetos referentes ao assunto em tramitacão
neste parlarnento.

0 papel do Judiciário é imprescindIvel na sustentacäo do regime
democrático tanto no que diz respeito ao equilIbrio entre os Poderes do
Estado, quanto no que se refere ao funcionamento das instituiçOes pUblicas e
ao curnprirnento das normas que regem a vida em sociedade. For isso
mesmo, 6 inquestionávei a necessidade que ele tern de estar bem-aparelhado
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0 adequado equipamento da Justiça, a propOsjto, tern sido reivindicado
reiteradamente pelos membros e pelos servidores desse Poder, como
condição "sine qua non" para que ele atenda as demandas que Ihe são
encaminhadas Sabe-se que, por trás da morosidade imputada a Justiça,
revela-se urn gritante descompasso entre 0 volume de processos a serern
apreciados e os recursos técn ico-admjnistrativos e, principalmente humanos
colocados a sua disposiçao.

A reivindicacao de uma estrutura apropriada se torna ainda mais
compreensivel diante do fato de que, corn a incorporação de novas
atribuicoes e competéncias, a partir da Constituicao Estadual de 1989, o
Poder Judiciário mineir-o viu ampliadas substancialmente suas tarefas em
vários campos de atuação.

Vivemos, por outro lado, urn rnomento de ajustes e de contenção de gastos,
decorrente do desequilibrjo das contas püblicas, de erros acurnulados ao
longo de décadas na vida brasileira e de urna conjuntura financeira adversa,
pródiga em bancarrotas e situaçOes de risco em diversas partes do mundo.

Todos nOs ja estamos sentindo, a propOsito, os efeitos das recentes
medidas econômjcas anunciadas pelo Governo Federal, destinadas,
juntamente corn as reformas em andamento no Congresso, a dar ao Pals
condicoes de se proteger contra as consequencias mais drásticas da crise
internacional

As decsães tornadas no ãmbito de Brasilia, inevitavelmente, terão reflexos
nos Estados, nos municipios, nas instituiçoes pUblicas e privadas, enfim, na
vida de cada urn de nos, representantes do poder püblico, servidores,
empresários, assalariados, autônomos, aposentados. Ninguem está imune a
adaptacoes redução de expectativas e, em muitos casos, sacrificios.

Os projetos em tramitação nesta Casa referentes ao Poder Judiciário tern a
balizá-los estas duas realidades: a da carência de recursos e de condiçoes
humanas e materials para o pleno funcionamento da Justiça; e a da
adequaçao de programas e projetos aos tempos de aperto.

E tais propostas apontam para as duas direcães: para a ampliaçao da
estrutura dos órgâos judiciárjos, o que implica, inevitavelmente a realizaçao
de mais despesas; e para a aglutinacao de alguns deles, visando a
racionalizacao dos serviços prestados, a eliminaçao de funçoes superpostas
e a contençâo de gastos.

De acordo corn Os principios e corn a tradição da Assembléja Legislativa de
Minas, fundada no debate das idéias, na participaçao das pessoas e
instituiçoes que compãem o Estado e a sociedade e no ènteresse maior da
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populacão, este encontro, reunindo as experiências, a competência e o
compromisso püblico dos expositores e debatedores, ira proporcionar, corn
certeza, subsidios valiosos para o melhor encaminhamento dos projetos em
discussäo.

Esperamos que este fOrum técnico, voltado para questöes especificas do
Poder Judiciário, tenha tambérn como resultado uma compreensão major das
transformacOes vividas pelo Pals e a reafirmacão de que o diálogo, a
explicitação das opiniöes e a transparéncia no trato dos assuntos piiblicos
constituem o meihor carninho para a consolidacâo da democracia.

Palavras do Desembargador Lücio Urbano Silva Martins
Sr. Presidente, senhores componentes da Mesa, Srs. Deputados, senhores

magistrados, minhas senhoras e meus senhores, muito agradou ao Poder
Judiciário de Minas Gerais a excelente iniciativa desta augusta Casa de
realizar este encontro para tratar especificamente da organizacão do Poder
Judiciário e suas novas perspectivas. 0 Poder Judiciário, desde 0 lmpério,
passando pela Velha RepOblica e ate os nossos dias, permanece urn Poder
desconhecido da maior parcela da sociedade brasileira. Não é de dizer que
apenas os mais humildes desconhecem o Poder, porque a imprensa,
diariamente, demonstra, de forma cabal, o manifesto desconhecimento do
Poder Judiciário. Esse desconhecimento atravanca 0 desenvolvimento do
Poder. Por isso mesmo, ao estabelecer metas para a administração que
executo na chefia do Judiciário, inclul, como ponto capital, a comunicacão. A
abertura, pela augusta Assembléia Legislativa, desta oportunidade de
conversarmos a respeito do Poder Judiciario se insere, sem dUvida nenhuma,
no quadro de uma grande colaboracão, alias nunca negada, do Poder
Legislativo de Minas corn o Poder Judiciário do Estado. 0 Poder Judiciário é 0
mais arcaico dos Poderes, o mais desapareihado e, acima de tudo, o mais
esquecido. Ainda que a Constituicão Federal de 1988 tenha tido a
Preocupaçao de modernizar o Estado brasileiro, ela não conseguiu dar essa
contribuição ao Poder Judiciário brasileiro. Os principios, a sistemática, 0
funcionamento e as norrnas vém desde a Constituicão da Repüblica de 1891.

Isso, porque, sendo o Judiciário brasileiro desconhecido do povo, não ha
uma reclamaçao da sociedade brasileira junto ao congresso Nacional para
que ele seja moder-nizado. Mas, como h necessidade dessa modernizacão,
ao assumir a Presidencia do Tribunal, cuidei de colocar quatro pontos
fundamentals na busca da atualização do Poder, dentro daquilo que me
permitern a Constituiçao, as leis, o orçamento e o preparo dos servidores do
Judiciár-jo. 0 primeiro ponto colocado foi a inforrnatizacão, e devo dizer, corn
bastante alegria e satisfação, que ate o próximo més de junho todas as
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cornarcas de Minas Gerais estarào informatizadas e todas estarâo ligadas a
Internet, facilitando o trabalho dos Juizes e serventuários dos membros do
Ministério PCiblico e dos advogados, mas, sobretudo, possibiljtando a
implantacao de urn sistema técnico de fiscalizacao dos Juizes de Minas
Gerais e dos serventuárjos do Estado. Ainda ha pouco, Iancamos o programa
Serviço de lnformacaes Processuais SINPRO -, em convênio corn a
PRODEMGE o qual está hoje a disposiçao de todos aquejes que querem
informacoes exatas, precisas e atualizadas Basta que se esteja cadastrado,
a urna taxa módica de R$25,00 por mês, para se ter acesso ao andanierito
dos processos que corrern no Judiciário de Minas Gerais. Corn isso,
facilitamos o trabatho dos interessados nos processos e, sobretudo, dos
advogados diminuindo assim, a populacâo circulante dos prédios de fOruns
em todo o Estado. Esse programa funciona na Comarca de Belo Horizonte,
mas, ate junho, estará a disposicao de todos os interessados, em todas as
comarcas de Minas Gerais.

Superada essa fase, vem a segunda, que é a da comunlcacao Se o Poder
estava sempre fechado ao povo, hoje ele se encontra o mais aberto possivel
para informar a todos e, principalmente relatar, mostrar e, por que näo,
prestar contas ao povo que nos paga.

Em terceiro lugar, colocamos, e está em marcha a reciclagem dos
serventuarios do Poder Judiciárjo, que estarão atualizando-se e
modernizandose , através de cursos de informaçao e preparaçao. Esses
cursos já existiam em favor dos magistrados, porque estes, em Minas Gerais,
tern uma formaçâo inicial bern acentuada e uma formacao permanente
bastante moderna, proporcionada por urn dos Orgàos mais importantes do
Tribunal: a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Vamos
implantar a organizacao e o método de tal maneira que, no Judiciário, fale-se
a mesma linguagem e adote-se o mesmo procedimento. As questoes básicas
já estäo bern adiantadas como a redaçao de manual de rotinas e cartilha de
métodos de açâo e trabatho. Entretanto, näo nos esquecemos da melhor
qualidade de vida dos serventuárjos do Poder Judiciário. Toda essa
moder-nizacao entretanto depende da proposta orcamentaria que o Judiciárjo
ofereceu a esta Assembléia Legislativa

A proposta orcamentaria, que resultou de urn trabatho intenso, beneditino,
fantástico, considerando todos os ângulos da modernizaçao do Poder, foi
apresentada ao Chefe do Poder Executivo, que a repassou a esta
Assembléja

A mIdia local tern feito critica infundada ao Poder Judiciário, dizendo que,
numa época em que estamos prOximos a uma recessào, em que a Governo
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Federal anuncia uma politica de contençao, a Judiciário apresentou urn
projeto pedindo urn aumento de 270 rnilhOes anuais. SO se esqueceram de
urn detalhe fundamental: a proposta do Poder Judiciario fol elaborada e
apresentada muito tempo antes do anUncio das medidas de contenção feitas
pelo Governo Federal. Se não for possivel ao Estado arcar corn essa
despesa, então não se cobre mais do Poder Judiciário, porque ficará
impraticável, senão impossivel, a modernizaçâo do Poder. Ninguem mais terá
o direito de exigir que a Judiciário se modernize se o Estado não reiine
condiçoes de manter urn Poder moderno, ágil e, sobretudo, eflciente.

Tarnbérn é preciso compreender que esse projeto baseou-se, sobretudo, no
diagnóstico do Poder Judiciário, do servico que Ihe é afeto. Assim, e por
exernplo, podernos mostrar em nUmeros o que acontece corn o Poder
Judiciário em Minas Gerais. 0 Tribunal de Justica conta corn 44
Desembargadores; a Tribunal de Alçada, corn 50 JuIzes, e a Justiça de 10

grau em Minas Gerais, nas suas 264 comarcas, corn apenas 654 Juizes de
Direito. De tal rnaneira e a volume de servico apresentado que se tarna
impossivel para esse nümero reduzidissimo de magistrados dar pronta e
imediata resposta a demanda postulada pelo povo de Minas Gerais. Além
disso, e muito irnportante que se note que é também reduzido a quadra de
servidores do Judiciario, em virtude das aposentadorias precoces causadas
pelo Governo Federal ao propor a reforma administrativa, que, penosamente,
se arrastou pelo Congresso Nacional, amedrontando servidores corn notIcias
desencontradas. Tivemos, agora, uma redução no quadro de servidores na
ordem de mil e tantos serventuarios.

Devo dizer, apenas para exemplo, que, numa comarca como a de Ribeirão
das Neves, onde a massa de processos atinge 40 mil, em decorrencia da
megalopole, em decorréncia do aumento populacional da regiào
metropolitana, contamos corn urn Juiz de Direito e apenas urn Oficial de
Justiça.

Na Cornarca de Uberlândia, por exernplo, a Secretaria da 21 Vara Civel
conta corn apenas urn escrevente para atender ao Juiz, que tern ao seu
encargo aproximadarnente 12 mil processos. Sem modernizar, sem investir,
não h6 possibilidade de o Judiciário dar a resposta que a sociedade está a
exigir. Vejamos em nümeros: a Tribunal de Justica, em 1990, corn o rnesmo
n(lrnero de julgadores de hoje, corn o mesmo nOmero de serventuarios de
hoje, ate urn pouco menos porque ocorreram aposentadorias precoces. Coma
já dito, a Tribunal de Justica recebeu, em 1990, 6.732 processos; pulou para
8.235 em 1991; subiu para 9.706 em 1992; cresceu para 12.486 em 1993;
atingiu 14.178 em 1994; chegou a 15.319 em 1995; foi para 16.405 em 1996
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Mas, agora, pasmem: no ano de 1998, ainda nao encerrado, ate o dia 30 de
setembro foram distribuidos 20.482 processos no Tribunal de Justiça. Cada
Desembargador participou de 1.278 julgamentos, apenas jurisdicionais, sem
falar na matéria administrativa que é consideráve!. De tat maneira que cada
Desembargador tern a responsabilidade de proferir, no mmnimo, seis decisães
par dia. E humanamente impassive!. Ha processos que demandam estudos
de meses, de semanas. Eu próprio posso dizer que ja recebi uma apelação
que se compunha de 64 volumes. Então, julgar consciente e adequadamente
torna-se tarefa impossivel, porque a Desembargador não é urn semideus ou
urn super-homem que não possa ter descanso. Posso dizer que todo sábado,
domingo e feriado encontramos dezenas e dezenas de colegas agarrados no
trabaiho.

Vejamos, em seguida, a Tribunal de Alçada: em 1990 ele recebeu 13.351;
pulou para 20, 21, 22, 22.900; em 1997 a Tribunal de Alçada recebeu 23.314
recursos. E al, cada Juiz do Tribunal de Alçada participou, no ano de 1997, de
1.215 julgamentos. Faço um paréntese para explicar para aqueles que não
são afeitos ao nosso mecanismo: cada processo julgado, obrigatoriamente,
passa por, no minima, trés Desembargadores ou trés Juizes do Tribunal de
Alçada, urn relator, urn revisor e urn vogal, daI atingindo esse nürnero de
julgamentos.

Na Justiça de Prirneira Instância, a estatistica revela a estarrecedora marca
do trabalho imposto aos Juizes de Minas Gerais. Em 1993, foram iniciados
402.092 pracessos; em 1994, 402.203; em 1995, 458.741; em 1996, 602.230
e em 1997, 594.240. Ate o final do anode 1992, a nCirnero de processos subia
a 476.987. Ate a dia 30/9/98, a massa de processo circulante no Judiciário
mineiro e de 831.763 feitos. Uma simples operaçâo aritmética vai mostrar
que, ao encerrar o exercIcio de 1998, a rnarca de processos deverá atingir a
1 milhão de pracessos. Isso sem considerar as processos que tramitam nos
juizados especiais de Minas, de apraximadamente 150 mil.

Vejam as senhores o que ocorre, percentualmente Em 1993, dos 402 mil
processos osJuIzes mineiros julgaram 297.133; em 1994, 302.297; em 1995,
308.298; em 1996, 360.458, e, em 1997, 357.251.

Esses nümeros autorizam a seguinte conclusãa: a Judiciário mineiro tern
canseguido julgar 60%, em nCimeros absolutos, da demanda de processos. 0
mais grave é que a nUmero de pracessos aumentou cons ideravelmente. Ele
fai de 402 ml!, em 1993, para chegar a 1 milhãa, em 1998. Corn a mesma
estrutura arcaica, corn a mesmo clara nos quadros dos servidores, com a
mesmo nümero de Juizes, cam as mesmas horas de trabaiho, os Juizes
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foram aumentando o n o de julgamenta dos processos, embora cam sacrificio,
para atingir 357 mil em 1997.

Mas ai é que vem a problema. De ano a ana, ha represamento de quase
metade dos processos colocados para julgarnento. Isso, corn a correr do
tempo, vai tornar impossIvel a prestacao jurisdicional, em Minas Gerais,
porque se cada ano conseguimas julgar a metade dos processos chegaremos
a uma massa de processos que val impedir inegavelmente que se possa dar
pronta resposta a demanda do povo mineiro.

Tudo isso pode ser, entretanto, dirninuido, agora, corn a sistema de
informatizaçaa. Mas o computador não trabalha sozinho. 0 computador não
decide.

0 camputador não conhece a direito. 0 computador nãa tern
responsabilidade. 0 computador precisa ser alimentado e programado mas,
para tanto, tern que ter a concurso da inteligéncia humana. Ficamas, então,
da seguinte maneira: ou as JuIzes decidem mat ou as Juizes nãa
acampanharn a demanda. De qualquer maneira e ruim para o povo de Minas
Gerais. Em razão de tuda isso, fundada nesses dadas, nessas
consideraçöes, é que o Tribunal de Justiça fez uma praposta orçarnentária
ideal. E nesse ponta you abrir urn parêntesis porque se trata de matéria a ser
debatida arnanhã, a tarde, pelo Desembargador Fernandes Filho, que trará
todas essas consideraçöes. 0 Judiciário de Minas Gerais trabalhou em 1996,
em 1997 e em 1998 corn a mesma apertado arçamento. Se a orçamenta já
era apertado em 1996, a que se dirá no final de 1998? E precisa que se
considere tudo isso e se veja coma é grave a problerna orçamentária para a
Pader Judiciario. No ano fiscal de 1988, a Judiciário recebeu 1.24 da receita
do Estado, passou para dais e pouco em 1989 e foi subindo, subindo, as
despesas aurnentando e a nimera de processos crescendo, aumentando a
nümero de rnagistrados, de comarcas - na Ultima organizacão judiciária, esta
Casa criou muitas novas cornarcas e varas - e chegarnos, em 1997, cam uma
participação quase que sirnbOlica de 5.6. E, agora, na proposta apresentada,
queremos ou pretendemos ofertar urn projeto a ilustre Assembléia Legislativa
para que a nosso orçamento seja aumentado em R$270.000.000,00 para a
fim de atender as despesas do Poder Judiciário. E a questão de servidares é
a que mais tern trazido prablema na despesa pUblica, não sO para a Poder
Judiciário mas, sobretudo, para a Poder Executivo, situacãa que felizmente
não ocorre corn a Poder Legislativo. Tivemas, so corn a anincio da reforma
administrativa do Estado brasileiro, consubstanciada na Emenda a
Canstituiçao no 19, a nUrnera de 1.278 aposentadorias. E esse nUrnera, 1.278,
é a dada dos quadros de servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais. E,
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pior do que isso, corn a Constituiço mineira de 1989, corn a charnada
autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário, que é urn norne
pomposo apenas constitucionairnente porque não existe na real verdade, o
referido Poder fca ainda atrelado a boa-vontade e a cornpreerlsao do Poder
Executivo.

A partir da Consttuiçao Federal de 1988 e da Estadual de 1989, o Poder
Judiciário recebeu todos os servidores de 10 grau, que erarn da area do Poder
Executivo, passando a integrar o Poder Judiciário. E essa entrada dos
servidores no Poder Judiciário fez crescer a nossa foiha de pagarnento e os
nossos encargos. Recebemos o nUmero próxirno de quatro mil e tantos
funcionários, sendo que urn mil e tantos desses funcionários em véspera de
aposentadoria, aposentadoruas que se confirmaram. Desse modo, é grave a
situaçao dos inativos dentro do Poder Judiciário, como também é gravIssima
dentro do Poder Executivo. Vejarn em nUmeros: Tribunal de Justiça e
Primeira lnstãncja, em atividade: 698 magistrados; inativos: 402; pensionistas:
219, num total de 1.319. Isso Ia nos idos de 1989. Hoje, 1998, ternos:
servidores do Tribunal: 997, sendo 263 inativos, nurn total de 1.260.
Servidores da Primeira lnstància: 6.415, sendo 1.692 aposentados, num total
de 8.107, de tal maneira que, somando esses da ativa corn Os inativos e mais
os pensionistas do Estado, temos uma folha de servidores que atinge a aita
cifra de 9.367.

Mesmo assim, conforme disse, vamos relernbrar, estamos corn urn mil e
tantos claros na Justiça de Minas Gerais, na Primeira Insténcia e no Tribunal
de Justiça. Em razão disso é que surgiu a proposta orcamentaria. Então,
chegamos ao seguinte ponto: ha condiçöes de modernizar o Poder
Judiciárjo? Reüne o Estado de Minas Gerais força financeira para sustentar
esse Poder, que se agiganta onde a demanda tern aumentado em progressâo
geometrica? Ou o Estado não dispöe de recursos, e o Poder permanece do
jeito que está? Se a resposta for a segunda, que não se cobre mais do Poder
Judiciário a sua morosidade, porque Os nUmeros revelam que os JuIzes tern
trabalhado muito rnais do que podern. Vejam a poRtica salarial para remunerar
os rnagistrados mineiros: urn Juiz que inicia a carreira, em Minas Gerais,
ganha R$3.100,00. A rnIdia nos chama dos privilegiados da Repüblica, os
milionários de poipudos salários, corno ontem urn dos jornais da Capital
estampou, sern saber que urn jovem advogado que pretende ser magistrado
vai ganhar R$3.100,00. E vencimento de caixeiro de loja da praça da
Lagoinha. Os polpudos vencimentos de urn Desernbargaçior do Tribunal de
Justiça são de R$6.000,00. Como se fôssemos os rnarajás da Repüblica!

Ora, para atingir o cargo de Desembargador, urn Juiz deve levar, no
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mInimo, 20 anos, ao final, ganhar urn vencirnento de R$6.000,00. De modo
que nâo é exatamente a politica salarial que tern engordado a despesa do
Poder Judiciário. 0 que está pressionando esse aumento de despesa é
exatamente o volume de trabatho, o desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais, o crescimento da indüstria, do cornércio, das megalOpoles, da
populacão rnigrante que vem para Minas, cuja demanda atinge esse volume
inquietante de urn rnilhão de processos circulantes.

Essa é a realidade do Poder Judiciário em Minas Gerais. Então, varnos
fazer as contas. 0 Estado pode ou não pode modernizar esse Poder? Se o
Estado reUne condicöes de modernizá-Io, estamos prontos. Eu, corno Chefe
do Poder, nada mais faco hoje em dia do que procurar mecanismos para
rnodernizar o Poder. Mas, se o Estado não consegue acompanhar a evolucào
do Estado, entào, que não se modernize o Poder, mas também não se diga
que ele é moroso.

Além disso, num piano que foge as ralas de Minas Gerais, num piano maior,
é preciso que o Congresso Nacional se conscientize de que urge mudar a
Constituição da Repübluca, para diminuir esse excesso de direitos, esse
excesso de possibilidade e demanda, e modificar-se a iegislacâo processual.
Urn advogado hábii, de razoável cultura juridica, é capaz de entrerneter, num
tThico processo, em suas 2 fases, de conhecimento e de execucào, nada
menos que 64 recursos. E isso custa dinheiro pUbiico. Se o Estado quer
alimentar esse processo ultrapassado e coimbrão, que veto da Idade Media,
que pague a conta.

E muito cOmodo e fácit jogar terra no Poder Judiciário, porque ele nâo tern
como se defender. Pode parecer paradoxal, mas e a grande verdade. Urn
Juiz detém parcela enorrne de poder, que a Constituicão the dá, para julgar,
mas não tern nenhuma para levantar voz e fazer sua própria defesa. Dal a
importância desse encontro. Louve-se a iniciativa do Legislativo mineiro, que
dá a oportunidade para que nós, magistrados, possamos estar aqui, diante
dos representantes legitumos do povo, para mostrar o que se passa corn o
Poder Judiciário, suas dificuldades. E, assim, poderemos fazer a nossa
defesa, coisa que sempre nos foi sonegada. Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Epaminondas Fuigêncio Neto
Eminente Deputado Cleuber Carneiro, Presidente desta reunião, neste ato

representando S. Exa. o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Rorneu Queiroz; eminente Secretário Adjunto da
Justiça, Dr. Jairo Monteiro da Cunha Magaihães, que, 'neste ato, representa
S. Exa. o Governador do Estado, Dr. Eduardo Brandäo Azeredo; eminente
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Licio Urbano Silva
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Martins; eminente Desembargador PetrOnio Garcia Leáo, Diretor da
Associaçào dos Magistrados de Minas Gerais; eminente Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seçao de Minas Gerais, Dr. Marcelo Leonardo;
eminente coordenador dos debates, Deputado Arnaldo Penna; senhores
Deputados, magistrados, Juizes e Desembargadores, senhores Promotores
de Justiça, meus senhores e minhas senhoras, de inicio quero receber este
forum como urn debate do funcionamento da justiça como urn todo e, assim,
explico a participaçao do Ministério Püblico neste evento.

Embora atuando lado a ado corn a nossa co-irma, a magistratura, na
realidade, sob o ponto de vista técnico, o Ministério POblico não pertence ao
Poder Judiciário, rnuito embora trabalhe junto corn esse Poder. Desejamos
ver as novas perspectivas e, a exemplo do nosso eminente Presidente do
Tribunal de Justiça, sonhamos corn a modernidade do Poder Judiciário.

Quero crer, Sr. Presidente, Clue na realidade, apenas corn o advento da
Constituicao de 1988, houve o reconhecjrnento ou o fortalecime pto dos
Poderes, principalmente do Judiciário, na medida em que o Estado,
antigamente, era identificado, apenas e tão-somente, corn o Poder Executivo.
A medida que se outorgou, pelo menos no papel, já que ha a contestação do
Desembargador Lücio Urbano, a autonomia administrativa e financeira ao
Poder Judiciário, tivernos verdadeirarnente o inicio do Poder. 0 inicio do
Poder, portanto, ocorreu ha urna década.

Urn dos grandes problemas que ternos é cultural. Não venho trazer nenhum
rosário de queixas no que diz respeito ao Ministério Püblico e ao
funcionamento da justica como urn todo. Inicialmente, passarnos por urn
problerna cultural, uma vez que o povo compreende o Estado corno urn poder
executivo e o resto corno seu apéndice. 0 prOprio Poder Executivo - de uma
forma geral, e não me refiro a Minas Gerais, rnas ao Poder Executivo da
Uniào e das unidades da Federaçao -, considera o Estado corno urn poder
executivo, relegando a segundo pIano a import5ncia do Judiciário e, as vezes,
do Legislativo.

Mas fica de inIcio a minha colocação de que, sob o ponto de vista
constitucional, o Ministério Püblico é uma instituiçao que, de igual forma, goza
de autonornia adrninistrativa e financeira. E uma instituiçâo Clue nao pertence
nern ao Poder Executivo nern ao Poder Judiciário, sem que corn isso haja
uma afronta a visão de Montesquieu.

Na realidade, corn isso, de 1988 para Ca, partimos corn o reconhecimento
constitucional da existéncia de urn Poder que não existia. A partir de então,
nada mais justo que surgissem as reivindicaçoes. Que surgissern as
reivindicaçOes do Poder Judiciário e do Ministério Püblico, para que
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possamos prestar urn serviço correto, ágil, corno deseja o cidadão real,
destinatário da missão de qualquer homern piiblico, de qualquer Poder e de
qualquer instituição, como é o Poder Judiciário, como é o Ministério Püblico.
Justas, portanto, são todas as reivindicaçöes de estrutura fIsica e material. E,
dentro dessas dificuldades todas trazidas de uma forma Clara pelo eminerite
Presidente do Tribunal de Justiça, faco inserir o Ministério Püblico. Coloco o
Ministério Pblico na quase totalidade dos processos que são entregues a
análise e ao exame do Poder Judiciário. E todas as reivindicacOes são justas.

Quero me valer desta oportunidade para, de püblico, falar urn pouco da
minha instituição, imprescindIvel, ao lado dos nossos irmãos advogados, as
coisas da justica. E ternos as nossas reivindicacOes, para que possamos
atender a comunidade como ela precisa ser atendida. E mais do que as
nossas reivindicacöes, presto contas nesta Casa, na Casa do povo, sobre o
Clue representa o Ministério PUblico, especialmente o meu Ministério PUblico,
o Ministério POblico do Estado de Minas Gerais. Ate o advento da
Constituiçäo de 1988, tInhamos urn Ministério Püblico que se resumia apenas
e tão-somente - e esse tão-somente e para dar ênfase, não é para retirar
irnportancia - a urn órgão de persecucão penal. Veio a Constituição de 1998,
que deixou de reservar ao Ministério Püblico o limitado papel de órgão de
persecucão penal, dando-lhe urna destinacão institucional da rnais elevada
importancia, outorgando-Ihe a tutela de urna série de direitos coletivos ou
homogêneos, pUblicos e difusos, outorgando-Ihe não apenas aquela funcão
processual, nao apenas aquela função de gabinete, mas tarnbérn intmeras
outras funçoes, corno a defesa do consurnidor, do meio ambiente, do
patrimônio püblico social e cultural e do acidentado do trabalho e coibindo a
improbidade administrativa. Surgiu, então, urn novo Ministério Piblico. Outro
dia, estava nesta Casa, Sr. Presidente, recebendo urna homenagern a minha
instituição - na Presidência dos trabalhos estava o Deputado Agostinho
Patrüs, autor da proposta - e tive a oportunidade de me recordar que - dez
anos não significam urn expressivo tempo - dez anos passados da
Constituiçao do Estado de Minas Gerais, lutávarnos - nOs, do Ministério
Pblico - por atribuiçöes e por trabaiho.

Näo era urna luta por qualquer benefIcio ou por qualquer vantagem.
Naquela oportunidade, quando que era homenageada a minha instituição pelo
parlarnento do meu Estado, recordava-me que esta Casa, então, teve a
coragem de cuidar de temas polêrnicos e áridos. Recordo-me - e isso está
inserido na Carta rnineira - dos debates havidos aqui para cuidar de urn tema

; altamente polêmico e sensIvel, como o controle externo da atividade policial.
Recordo-me - e está inserido na Carta mineira - que esta Casa fez consignar
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também no texto estadual a independência financeira do Ministério PUblico.
Saliento a feliz iniciativa da Assembléia nesses debates e, principalmente,
naquilo que se refere ao orcamento, porque foi esta Casa que criou a
Comissão de Compatibilizaçao Orcamentaria, integrada pelo Executivo, pelo
Legislativo, pelo Judiciário, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Piiblico,
na figura do Procurador-Geral de Justiça. Se ha uma Cornissâo de
Compatibilização Orcarnentaria, nada mais razoável que essa Comissâo
debata não apenas em nivel de Poder Executivo, mas debata de piblico,
olhos nos olhos, corn os senhores parlamentares, por gravação e ao vivo,
para que a populaçäo saiba, corn clareza e transparëncia, das razães das
reivindicaçoes do Poder Judiciário e do Ministério Püblico de meu Estado.

Corn a Constituiço de 1988 e com a Estadual, de 1989, passou-se a dotar
o Ministério PUblico de alguma coisa. Todos que atuamos na Justiça -
Promotores, Juizes e advogados - e, aqui, invoco o testemunho do nosso
eminente Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -, sabemos que,
antes da Constituiçäo de 1988 ou antes da Carta mineira de 1989, nossa
instituição não era dotada de absolutamente nada. 0 Ministérlo Püblico
andava pela força, pela coragern, pela vocaçâo de seus membros e pela
determinaçao de antigos colegas que dele fizeram uma das mais grandiosas
instituiçöes deste Pals. Vivia o Ministérlo Püblico da esmola do Poder
Executivo e, muitas vezes, da esmola do Poder Judiciário, porque não tinha
nada. Nos gabinetes dos fóruns, não havia urna ünica máquina de escrever,
nào havia uma mesa, uma cadeira, absolutamente nada que pertencesse ou
fosse patrimãnio do Ministério Püblico.

Partimos entäo para buscar a adocao de uma estrutura minima
indispensavel, que permitisse ao Promotor de Justiça exercitar as suas
elevadas funcöes. Apenas a titulo de exemplo, you me recordar de urn fato na
minha vida, ocorrido na terra do nosso erninente Secretário, na Comarca do
Serro. Segunda terra do nosso Secretário, porque ele é rneio de Sabinópolis e
rneio do Serro.

Fui promovido para a Comarca do Serro, jovem Promotor de Justiça, e, ao
entrar no fOrum, fiz aquela tradicional pergunta que faz urn Promotor de
Justiça ou urn Juiz de Direito: onde é o gabinete do Promotor? Alguém me
apontou: o gabinete é a ültima porta a direita. No velho fOrum, que urn dia
havia sido a cadeia piblica, corn uma enorme porta, uma chave enorme,
adentrei o gabinete. E o que encontrei? Absolutamente nada. Não havia uma
mesa, uma máquina, absolutamente nada. Esse era o Ministério Piblico de
poucos anos atrás. Sal para comprar uma mesa. No achei uma mesa,
evidentemente, como não acharia hoje, porque tenho impressão de que nâo
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ha uma loja especializada em material de escritOrio ate hoje no Serro.
Provavelmente ate hoje não deve haver. Entào, comprel uma mesa de
cozinha, uma mesa de fOrmica. Isso é para contar urn pouquinho a histOria do
Ministério PUblico. Anos depois, eu regressei a querida Cornarca de Serro,
onde deixei grandes amigos. Regressei corn a alegria de rever amigos e de
retornar a uma comarca ostentando a elevada condição de Procurador-Geral
de Justica. Vi ali urn outro Ministério Pjblico: informatizado, corn telefone,
corn fax e corn máquina de xerox, para minha alegria e para minha emoçào.
Para minha alegria e emoção, havia uma solenidade promovida por urna
amiga Promotora de Justiça. Para rninha maior alegria e emoção, tive
oportunidade de rever a velha mesa de fOrmica de cozinha, na cozinha.
Aonde ela devia estar desde o primeiro momento.

De Ia para cá, o Ministério PUblico se modernizou. Por isso, me sinto corn
autoridade suficiente para dizer, mais uma vez, que foi feliz a iniciativa da
Assembléla Legislativa do meu Estado. Se a Constituição mineira criou uma
Comissão de Compatibilizacão Orçamentária, nada rnais razoável que esta
Comissão venha a esta Casa e diga aos representantes do nosso povo o
porquê das nossas coisas.

Vou dizer urn pouco - apesar de já estar corn o meu tempo no final - o que é
hoje o Ministério Piblico, que näo é mais urn rnero Orgão de persecução
penal.

Hoje, o Ministério Püblico e o Ministério Piblico do PROCON, da defesa do
meio ambiente, da defesa do patrimônio püblico e da defesa dos direitos
humanos. Ele aproxima-se do povo. Não e de gabinete. Esse é a Ministério
Püblico, que vejo e que será assirn enquanto eu for Procurador-Geral de
Justiça. Ele se preocupou em criar a Prornotoria de Defesa da Ordern
Econômica e Tributária, em urn trabalho efetivo de cornbate a sonegacâo
fiscal, em urn trabalho efetivo, lado a lado corn a Assembléia Legislativa do
Estado, em especial na figura do Deputado João Leite, da Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos.

Esta Casa deu urn exemplo histórico para a Naçáo, ao instaurar a CPI do
Sistema Carcerário. Desde as rneus tempos de bancos acadérnicos, ouco
falar da faléncia do sistema carcerário no Pals. Esse não é urn problema
mineiro, é urn problema secular da Uniâo, sobre a qua] apenas se debate.
Esta Casa instaurou uma CPI, que produziu profunda radiografia do sistema
carcerário, permitindo ao Ministério Piblico adotar providências efetivas,
dando condiçoes tambérn ao Poder Executivo de adotar providências e de
mostrar onde estäo as reals problemas do excesso de vagas, da superlotacâO
e da falta de dignidade no tratamento das pessoas que tiverarn a sua
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iiberdade retirada pelo Estado. Portanto, o Estado tern, por isso mesrno, o
dever de dar-Ihes condiçao mais digna.

Falo de urn Ministéria PUblico que cuidou de expor-se e de apresentar-se nu
em urn interior deste Estado, em audiéncias pUblicas. Falo de urn Ministério
Püblico que retira os Promotores dos gabinetes. Falo do Ministério Püblico
mineiro, que é pioneiro na criacâo da Promotoria de Justiça de Apoio
Comunitário, que e urna promotoria itinerante. Ela vai aos bairros mais pobres
e as regiães mais carentes deste Estado. Ela caminhou pelo meu vale do
Jequitinhonh, por Padre Paraiso, por Coronel Murta e por AraçuaI, corn urn
grupo de Promotores voluntárjos que foram por vocaçao e por sacerdOcio, e
que não são remurler-ados, muito antes pelo contrário. Eles não vão Ia par-a
conversar. 0 agruparnento de Promotores de Justiça está Ia, resoivendo os
probjernas das mars diversas areas, corn atendimento, nestes Ultimos trés
anos que estou a frente do Ministério PUblico, de quase oito mil pessoas.
Esse trabaiho contou, inclusive, corn a parceria e o auxllio, em todos os
momentos, da nossa combativa Defensoria Püblica do Estado, ou seja, dos
advogados que pertencem a Defensoria Püblica do nosso Estado.

Já que se abordou o assunto do orcamento, que é matéria do momento,
quero dizer tão-somente o seguinte: o Ministério PUblico tern mais de 90% do
seu orcamerrto destinado ao pagamento de pessoal. 0 orcamerito que se
apresenta a esta Casa atende a urn comando constitucional, e, em urna outra
Oportunidade, visto que rneu tempo está encerrado, poderei rnostrar isso.

Para encerrar, gostaria apenas de dizer o seguinte: vivemos, nos ültimos
tempos, anos de absoluta instabilidade institucional, e o nosso Pals insiste em
reformar urn Código de Processo Penal de 1941, corn legislaçao arcaica e
extremamente formalista permitindo a rnorosidade, que é o pior entrave,
enquanto, em outros paises rnais avancados, vemos constituiçoes mais
longevas. Quando a consciéncia do nosso Pals val se alterar? Quando
compreenderemos que o Governo tern que se adequar a Constituiçao e não o
contrário? Obrigado. (-Palmas.)

Palavras do Desembargador Petrônio Garcia Leão
Sr. Presidente dernais cornponentes da Mesa, Srs. Deputados, meus

colegas magistrados, servrdores senhoras e senhores: antes de rnais nada
seja-me permitido manifestar a minha imensa alegria de poder estar aqul,
hoje, nesse encontro que simboliza, de certa forma, a maneira harmoniosa
corn que convivem os Poderes em Minas Gerais, conscientes, cada urn de
nos, de que, no fundo, a nossa rnissão, a missão daqueles que detêrn
qualquer parcela de poder, é a rnesma, ou seja, a busca do bern comum. E,
nessa busca, os Poderes constftujdos de Minas Gerais sempre se houveram
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corn harmonia, apesar de eventuais e rarissimas discordâncias naturals,
sernpre se respeitando e ate se estimando. Esse encontro, dentro desta
Casa, em boa hora assentado pela augusta Assembléia Legislativa, vem
exatarnente traduzir esse sentirnento de harrnonia em que vive o Estado de
Minas Gerais. A proposta desse seminário seria o debate das perspectivas do
Poder Judiciário, após o advento da Constituição de 1989.

Evidenternente, que, corno já salientado pelos expositores que me
antecederam, ate o advento da Constituicão de 88, o Poder Judiciário apenas
norninairnente era urn Poder, mas, nominalmente, sernpre foi o filho enjeitado
da RepUblica. Corn o advento da Constituicão, pelo rnenos em nivel
institucional, o Poder Judiciãrio adquiriu o seu "status" de Poder, embora,
como ja salientado pelo eminente Presidente do Tribunal, na sua exposicão
inicial, ainda falte ao Poder Judiciário a necessária estrutura para que possa
realmente exercer o mister que lhe é destinado pela Constituição da
RepUblica e pela Constituição do Estado.

Adquirirnos norninalmente a autonornia adrninistrativa e a autonomia
financeira. A autonomia administrativa, de certa for-ma, vern funcionando. A
financeira, como ja salientado, ainda se atrela a boa-vontade dos dernais
Poderes do Estado e, de certa for-ma, tarnbém prejudica a autonornia
administrativa, porque o Poder näo dispôe de recur-sos para o exercicio pleno
das suas atividades.

Lembro-me de que, em 1988, era eu o Vice-Presidente da Associaçáo,
enviei uma correspondéncia a todos os Deputados constituintes da época, na
qual, resumidarnente, dizia que era chegada a hora de o Brasil tornar urna
atitude definitiva diante do Poder Judiciário: Ou bern nos transformávarnos em
Poder ou bern serlamos entendidos como urn mero Or-gao do Poder
Executivo, mas o que não podia acontecer era aquela situacão hibrida de
termos o pomposo nome de Poder Judiciário sem que tivéssemos qualquer
das caracter-Isticas de urn Poder. Felizrnente conseguimos, naquela epoca,
significativos avancos constitucionais, e o Poder Judiciário ostenta, hoje, essa
condição de Poder, embora ainda precário.

No entanto, o que preocupa a todos os magistrados - e os nümeros aqui
expostos pelo ilustre Presidente do Tribunal não deixam qualquer diivida a
respeito - é a cobrança que nos fazem de agilidade, de trabalho efetivo, sern
que tenharnos condiçöes humanas e materiais par-a dar conta da demanda de
Serviços que hoje se descarrega sobre o Poder Judiciário. Evidentemente,
nao e so o aumento vegetativo da populaçâo que tern trazido aurnento de
serviços par-a o Judiciário.

E muito importante este dado: a consciência de cidadania que, de uns
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tempos para Ca, aflorou na mente do brasileiro, que passou a,
paradoxalmente, dizer Clue desacredita na justiça e a procurá-la cada vez corn
mais insistëncia.

E também, coma ainda ha pouco dizia a eminente Procurador-Geral Dr.
Epaminondas a rev:talizaçao do Ministérjo Pübiico, que passou a atuar corn
mais empenho nas mais d,versas areas da vida social, trazendo, em
conseqUencia, a aumento de demanda para a Poder Judiciário. E não
podemos aceitar levar, na sociedade, a pecha de morosos e ineficientes,
quando, na realidade, a que tern acontecido é que, desde a Juiz da mais
modesta comarca do Estado ate o Presidente do Tribunal de Justiça, todos
nOs temos nos desdobrado em sacrificios sabre-humanos para tentar por
cobro a essa demanda, para tentar aicançar a nossa finalidade, que é dar
resposta rápida aos anseios da sociedade, àqueles Clue buscam uma
resposta do Poder Judiciário para seus problemas.

E foi pensando assim Clue para esta Casa foram enviados alguns projetos
de lei, porque queremos dividir corn os representantes do povo essa
responsabjljdade pela morosidade do Poder Judiciário, pela sua alegada
ineficiência. Não creio que a Poder Judiciário seja ineficiente, ele está é
acumulado. Então, dividindo corn as representantes do povo de Minas Gerais
a obrigação de nos ajudar a dar resposta a demanda judicial, foram enviados
para cá vários projetos de lei, que serão objetos de debates rnais especIficos
no dia de arnanhã. Evidentemente o principal deles é a do orcamento, que
nos preacupa grandemente, mesmo porque, como salientado pelo Presidente
do Tribunal, estamos vivenda 1998 corn a orçamento de 96, e as dificuldades
financeiras por que passa a Poder são muito grandes. Cobrar mais cortes do
Poder Judiciário cobrar mais economla do Poder Judiciário é quase inviável.
Além de toda aquela carga de trabaiho ja demonstrada numericamente pelo
Presidente do Tribunal, ternos que nos lembrar de que a Poder Judiciário tern
a obrigaçào ainda de cuidar de mais de 200 prédios pUblicos. Temos, ainda, a
encargo de substituir a Justiça Federal naqueles locais onde não existe a vara
especializada de Justiça Federal. Temos a obrigaçao de atender a Justiça
Eleitoral em todas as comarcas do Estado e também aqui na Capital, por
intermédjo do Tribunal. Tudo isso se soma a essa elevada carga de serviços
sobre nossas ombros, e precisamos de urn orcamento mais eficiente e mais
realista, Clue nos dê candiçoes de atender a tudo isso.

Acho Clue com a orcamento que ternos e corn as dificuldades par Clue
passamos a Poder Judiciário faz ate rnilagre. E urn verdadeiro poder de
malabarismo porque o Presidente deve acudir aqui e au, para nâo deixar
naufragar esse barco. Esse orcamento é fundamental para as nossas
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pretensOes de madernização do Poder Judiciário.

Enviamas também a esta Casa urn projeto aurnentando a nUmero de
Desembargadores do Tribunal de Justiça e de Juizes do Tribunal de Alçada.
Entretanto, ouvi, consternado, dizerem que se tratava de urn "trem da alegria"
a nomeação de 16 Desembargadores e 24 JuIzes para a Tribunal de Alçada,
para urna massa de servico que está a disposicaa de quern queira examiná-
Ia, principalmente as membros desta augusta Assembléla. Assim, poder-se-á
ver que a que estamos pleiteando é a minima - sem nenhuma pretensão de
transformar a Poder Judicário em cabide de emprego ou "trem da alegria".

Ouvi tam bern pessoas dizendo Clue, se par acaso fosse feita a unificação do
Tribunal de Alçada corn a Tribunal de Justiça, isso deixaria de ser urn "trem
da alegria". Ouvi ainda cornentãrios, ate de membros desta Casa, de que isso
traria grande economia para a Estado. Na verdade, não é bem assim. A fusão
dos dais tribunais, lange de trazer economia, vai trazer é mais despesas para
o Estado. Issa vai ser corn provado facilmente.

Não sou contra a fusão do Tribunal de Alcada corn a Tribunal de Justica.
Sou é contra a fato de se fazer isso sem a devida preparacão. Acho
inoportuna a hora e a momenta. Acho ate que de nada valeria para a
Judiciário essa fusâo se trauxéssemas as Juizes do Tribunal de Alcada para
o Tribunal de Justiça cam a sua carga de trabalho, as mesmas pracessos.
Não veja onde a Judiciário iria ter algurna vantagem. 0 que pretendemos é,
corn o tempo, porque acho ate que essa unificacão é irreversIvel, aceitá-la,
depois de devidamente preparada. Ate onde sel, par exemplo, a Tribunal do
Rio Grande do Sul está em dificuldades e está arrependido da fusào que 16 se
fez, sem a devido prepara.

o outra prajeta que tramita nesta Assernbléia e que também nos preocupa,
parque temas vista na imprensa que se trata de urna falta de patriotismo da
magistratura mineira - é a referente a fixacao dos subsidias. Nada rnenos
verdadeira, porque a que se está pedinda ali é a fixação de regras para a
vencimento do Juiz. Corn a promulgaçáo da emenda da reforma
administrativa deixararn de existir as regras antigas. Estamos recebendo
aquilo que percebiamas antes, a espera de que, no âmbita federal, se
estabeleça a teta. Nada pedimas no prajeta, uma vez que flóS,
Desembargadores, nãa teremas urn centavo de aumenta. Se houver algum
aumento - e deve haver -, e na base dos Juizes de 1 0 grau, par causa da
extinção dos qüinqüênias e das vantagens pessaais prapostas par aquela lei.
Portanta, se hauver algum aumenta, nãa será a nosso pedido au pravocacão.
Estamas apenas pretendenda fixar regra para a rernuneraçãa de nassas
Juizes.
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Creto que este seminárjo é Util porque nos poe em contato corn os
representantes do povo, aqueles que, como nôs, também devem zelar pelos
interesses sociais. Acho que desses encontros ha de surgir algum
entendimento alguma luz para que possamos resolver esses problemas. NOs
dizemos dividir as responsabilidades porque acho que cada urn de nós deve
fazer a sua parte. A Corte Superior e o Tribunal de Justiça fizeram a sua
parte, enviando para esta Casa aqueles projetos que, a nosso juizo, irâo
resultar no meihor atendimento ao jurisdicionado Esta Casa é soberana para
acolher ou nâo as nossas sugestöes, mas ficamos a cavalejr-o para
podermos, depois, dizer ao povo que a nossa parte foi feita. Era 0 que
gostaria de aqui dizer.

Palavras do Sr. Marcelo Leonardo
Eminente Deputado Cleuber Carneiro; eminente Deputado Arnaldo Penna,

coordenador dos debates; ilustres integrantes da Mesa; prezado Secretário
Adjunto da Justiça, Dr. Jairo Magaihaes a OAB-MG, em primejro lugar,
manifesta o seu agradecimento, uma vez mais, a direcão desta Casa pelo
convite para participar deste forum técnico.

Carissirnos Deputados Estaduais, magistrados, membros do Ministério
POblico, demais autoridades aqui presentes, meus caros colegas da
Assessoria e da Consultoria desta augusta Assembléia Legistativa, o art. 133
da Constituicao Federal diz que o advogado é indispensável a administraçao
da justiça. Por certo, essa norma influenciou o convite dirigido a tnstituição
que presidimos A OAB-MG foi criada em 1932. Em outubro deste ano, isto é,
no mês passado, entregamos a urn inscrito a carteira nümero 80.000. Temos,
hoje, em Minas Gerais, cerca de 44.500 advogados inscritos e 4.500
estagiarjos Funcionam em Minas Gerais, hoje, 40 cursos de Direito, e temos
mais de 10 pedidos de criacão de novas faculdades de direito no Estado de
Minas Gerais. Esta realidade faz corn que a nossa instituicao receba a cada
ano e coloque no mercado de trabaiho estadual 3.300 novos advogados.
Todos, em tese, vão atuar e trabaihar no Poder Judiciário de Minas Gerais e
também, evidentemente na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. 0
objeto deste fOrum técnico é o exame das perspectivas do Poder Judiciário
em Minas Gerais. For isso, as minhas palavras são voltadas, de modo
especial para os ilustres Deputados Estaduais mineiros e para a sua
Assessoria, já que no prospecto deste fOrum técnico ha expressa referenda a
seis propostas legislativas que estão pendentes de apreciaçao desta Casa.

0 Judiciárjo mineiro, na Segunda lnstância, tern o Tribunal de Justiça, corn44 Desern bargadores; o Tribunal de Alcada, corn 50 Juizes de Alçada; e o
Tribunal de Justiça Mi!itar, corn 5 membros. Segundo dados fornecidos pelo
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Presidente do Tribunal de Justiça, estes trés Tribunais tern a responsabilidade
de julgar, a cada ano, 40 mil novos recursos. Na Primeira lnstância, nas 264
comarcas, em diversas varas, estâo 654 JuIzes, para julgar, de acordo corn
dados atualizados de hoje, perto de 1 milhão de feitos. 0 diagnOstico não é
meu, é do Presidente do Tribunal de Justiça, que chefia o Poder:
indiscutivelmente, a justiça não funciona bern no Estado de Minas Gerais.

Diante das propostas apresentadas para apreciacão desta Casa, em
primeiro lugar, a OAB quer reiterar a sua posição favorável a unificacào dos
tribunais estaduais, favorável, portanto, a Proposta de Emenda a Constituicão
no 52198. Dos 27 Estados brasileiros, apenas 5 possuIam mais de urn tribunal;
hoje, apenas 3. Já ouvimos nesta Casa pronunciamentos, também favoráveis
a unificacão, da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB -; da
Associaçào dos Magistrados de Minas Gerais - AMAGIS -; do Pleno do
Tribunal de Alçada do Estado e da Associacão Mineira do Ministério POblico.
Alias, desde 1992, o Ministérlo Piiblico, em Minas Gerais, já fez a sua
unificaçao, acabando corn a dicotomia que antes existia entre Procurador A e
B. Hoje, existe apenas o Procurador de Justiça.

A OAB, nesta administraçâo e na anterior, já fez manifestaçOes favoráveis a
uniflcação. JuIzes da Prirneira Instãncia do Estado também já assinararn urn
manifesto nessa direçao, e no Tribunal de Justica cinco Desembargadores já
se manifestararn, em votacão, favoravelmente a unificação, entre eles, 0
Presidente, Desembargador LUclo Urbano. Esta nos parece ser a ünica
proposta que pode levar, em médio prazo, a urna reducão nas despesas na
Segunda lnstância do Poder Judiciário, em virtude da possibilidade de
unificação das estruturas e de eliminação de superposicão de atividades
idênticas. Não you reiterar, porque já disse, nesta Casa, em urn debate
especIfico, as inümeras vantagens que sabemos serem possiveis corn a
unificaçao, corno, por exemplo, o fim da discussào sobre as dUvidas de
competéncia, a uniformizaçäo da jurisprudência, a redução de urn degrau na
carreira dos magistrados, corno urn incentivo a permanência na magistratura
e tantas outras. Todavia, em segundo lugar, caso prevaleca 0 entendimento
contrário a unificação, ate em virtude da discussão levantada sobre a
possibilidade ou não da iniciativa legislativa não ter partido do prOprio Tribunal
de Justiça.

Em relação ao Projeto de Lei Complernentar n o 38/98, que prevê a criação
de 16 cargos de Desernbargador e de 24 cargos de Juiz no Tribunal de
Alçada, diante dos dados estatisticos da realidade da distribuição de feitos
nesses Tribunais, é evidente que a OAB náo tern nenhuma objeção a
ampliaçao do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Alçada, se não vingar a
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tese da unificacäo, ate porque o aumento ha de contribuir para a agilizaçao
dos julgamentos da Segunda Instãncia, considerada ate a relaçâo entre o
nUmero de magistrados de Segundo grau e o nOmero de feitos que chegam
para julgamento nesses mesmos Tribunais.
E importante considerar, na contagern numérica de cargos de

Desembargador e de Juiz do Tribunal de Alçada, que a PLC no 38 tern
relação direta corn a Proposta de Emenda a Constituiçao no 61/98: uma está
visceralmente atrelada a outra, porque, na Proposta de Emenda a
Constituiçao no 61, se faz transferêncja de corn peténcias entre o Tribunal de
Justiça e o Tribunal de Alçada. Nao tern sentido aprovar urn texto sern
examinar o outro, porque não vamos aumentar o Tribunal de A!çada em 24
cargos e o de Justiça em 16, se náo formos fazer uma transferéncia de
competéncias do Tribunal de Justiça para o Tribunal de Alçada, para que ele
tenha major competência jurisdicional

Nesse assunto, Proposta de Emenda a Constituiçao n o 61, a matéria está,Iamentavelmente, obrigada a texto constitucional já que o art. 125 da
Constituiçao Federal diz que, havendo Tribunais Estaduais, a distribuiçao de
competência entre eles deve estar em norma da Constituiçao Estadual.

Na area cIvel, a proposta apresentada transfere para o Tribunal de Alçada o
julgamento de recursos em matéria fiscal, tributária, registros pUblicos,
faléncias e concordatas Nesse ponto, a proposta transfere, do Tribunal de
Justiça para o Tribunal de A!çada, o julgamento de matéria fiscal e tributéria,
matéria de relevância inclusive politica para a Estado

E uma avaliaçao a ser feita por esta Casa Legislativa. Está-se reduzindo a
competéncia do Tribunal de Justiça na area civel as acães de interesse do
Estado, do munlcipio exclulda a matéria fiscal-tributária as acöes
envolvendo a Estatuto da Criança e do Adolescente; matéria de famIlia; de
meio ambiente e as que envolvem a açào civil pUblica. Em outras palavras,
está-se reduzindo, significativamente, a corn petência jurisdicional do Tribunal
de Justiça.

Na area penal, a proposta de ernenda a Constituiçao está transferindo, do
Tribunal de Justiça para o Tribunal de Alçada, os julgamentos em matéria de
tOxicos. 0 Tribunal de Alçada ja julgava casos de crimes contra a patrimônio e
nao se faz mais referenda a crimes falimentares, crimes contra a
administracao püblica e crimes de responsabiljdade lsso significa que,
dependendo da pena, se de reclusão, a processo ira para o Tribunal de
Justiça, se de detençao, para o Tribunal de Alçada.

Podemos ter, al, algumas düvidas de competência no futuro. No particular,
na area criminal, e preciso reconhecer que a Tribunal de Alçada teve a sua
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competência significativamente reduzida pela aplicacão da Lei no 9.099, de
1995, a Lei dos Juizados Especiais Civeis e Criminals, que transferiu a
cornpetëncia recursal, nas chamadas pequenas infraçoes penais, para a
turma recursal do prOprio juizado.

Quem comparar uma pauta de julgamento de câmara criminal do Tribunal
de Alçada, em outubro de 1995, corn urna pauta de julgamento da cârnara
criminal isolada do Tribunal de Alçada hoje, vera que houve uma grande
redução de feitos.

Então na area criminal tem ate mais sentido transferir a competéncia do
Tribunal de Justiça para a Tribunal de Alçada, porque ele ficou realrnente
esvaziado, em parte, na sua campetência criminal.

De qualquer forma, essa proposta de emenda constitucional é assunto para
reflexâo, se, de fato, matéria fiscal e tributária devem ser transferidas ao
Tribunal de Alçada. Ternos preocupaçäo, quanto a norma transitOria
constante na proposta e a não-previsão de nenhum periodo de "vacatio legis",
para que todos as operadores do direito conheçam e se familiarizem corn a
mudança de competéncia que a proposta de ernenda está estabelecendo.

E preocupante, de qualquer forma, a conseqUência da proposta:
nitidamente um esvaziamento jurisdicional do Tribunal de Justica e uma
arnpliaçâo da competência jurisdicional do Tribunal de Alçada.

Vou falar agora do terceiro assunto que tern a ver corn o Projeto de Lei no
1.942/98, que dispãe sobre a criacão de cargos administrativos. Antes, duas
observaçaes quanto a criação de cargos de Desernbargadores e JuIzes no
Tribunal de Alçada. Näo se esta prevendo a criação de novas câmaras e de
novas secretarias, corn o fundamento de que a idéia é fazer câmaras rnaiores
corn mais de cinco, entáo corn seis, sete ou oito integrantes, mantendo a
mesma secretaria, que ficará responsável, então, pela movimentacão de
processos, envolvendo urn nOmero maior de magistrados de 2 1 grau. Isso
pode criar urn sério problema do ponto de vista administrativo e corn
conseqüencias graves para a jurisdicionado, porque pode ser que a
secretaria, sem qualquer forma de arnpliacão, náo funcione satisfatoriamente,
apesar da experiência de termos já no Tribunal de Alçada algumas câmaras
ampljadas

Mas, cam as registros de aposentadorias mencionados aqui nesta tarde e a
nâo-ampliaçao do quadro, pode haver sérios problemas no funcionamento da
secretaria jurisdicional, cam urn nümero maior de JuIzes em cada urna das
cârnaras.

Outro prablema: se h6 urn diagnOstico de que ha necessidade de arnpliaçâo
do Tribunal de Justica e do Tribunal de Alcada, par que a proposta diz, no seu
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art. 3°, que ficará a criténo da Corte Superior, na medida da necessidade do
serviço, o provimento? Ou nós precisarnos ou não precisamos Se
precisamos, temos que ter a previsào de instalaçao logo dessa estrutura
nova, e não que isso seja feito corn conta-gotas ou de acordo corn a
necessidade que já está diagnosticada corno imediata. Ate porque, nessa
questáo dos provimentos de cargos, queremos evitar urn problerna que já
existiu no passado, que na atualidade näo existe e que nào precisa existir
mais: qualquer dificuldade no provimento do quinto constitucional nos
tribunais.

Ern relaçao aos cargos administrativos, o Projeto de Lei n o 1.942 nâo prevé
nenhum cargo efetivo de provimento por concurso para a secretaria. So prevê
cargos de quatro assessores, cargo de provimento em comissâo e de
recrutamento amplo para Desembargadores no Tribunal de Justiça e quatro
cargos de Assessor de provimento em cornissão e de recrutamento amplo
para Juizes no Tribunal de Alçada.

A DAB quer manifestar, uma vez mais, sua posiçäo em relação a
administraçao püblica contra toda e qualquer forma que abra caminho para
nepotismo. Larnentavelmente não veio a esta Casa, ate agora, o projeto de
reforma do Judiciário que mais interessa ao cidadäo em geral. Temos apenas
projetos para Segunda lnstância, mas onde o povo sente rnais de perto o
problema do Judiciário é na Primeira instância. Durante todo a ano de 1998
tivemos notIcias do estudo, dentro do egrégio Tribunal de Justiça, do projeto
das novas divisào e organizaçao judiciárias, envolvendo a questão das
comarcas, das varas, dos cargos de Juiz. 0 diagnOstjco é uma previsão de
654 cargos para 1.000.000 processos. Mas nem esses 654 cargos estão
todos providos. Temos 0 problema da deficiência. 0 concurso no Tribunal de
Justiça se revela extremamente lento. Os aprovados no t:i!timo concurso, em
agosto de 1997, ainda não foram aproveitados. E não é por falta de vaga. E
preciso major agilidade na questão dos concursos e no provimento dos
cargos já criados. E esperamos, corn ansiedade, a remessa a esta
Assembléja Legislativa do projeto da divisão e da organizacao judiciárias.
Afina!, é preciso examinar as questOes da Primeira lnstância, das Comarcas
do interior. 0 Dr. Epaminondas se referiu ao seu vale do Jequitinhonha, e me
refiro ao nosso vale do Jequitinhonha. Temos as dificuldades de provimento
em determinadas comarcas, temos o problema que o cidadão enfrenta
quando, eventualmenfe, ocorre falta de Juizes em determjnadas comarcas.
Essa questão tern que ser examinada e revista.

Corn relação a proposta orcamentárja do Tribunal de Justiça, se nOs,
advogados, queremos uma justiça funcionando bern, se querernos que o
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Estado atenda ao cidadào quando ele vai postular em juizo, é evidente que
temos que defender a proposta encaminhada pelo Tribunal de Justiça, cujo
percentual no orçamento do Estado não é tao significativo. Afinal, urn Estado
que privatiza, que vende o patrimônio do povo mineiro em várias
oportunidades, que defende a tese neoliberal de se enxugar para cuidar sO de
educação, sa(ide, seguranca, justica, etc., tern que investir nisto e traduzir
essa sua polItica em recursos para o Poder Judiciário. Dal porque
entendemos que não deve haver codes na proposta orçamentária
encaminhada pelo Tribunal de Justica. Temos dois projetos referentes a
subsIdios (1.943 e 1.951). Urn, de subsidio dos JuIzes e outro, de subsidio
dos membros do Ministério Püblico. Esses projetos são indispensáveis para
regulamentar, no ãmbito do Estado, a Emenda a Constituição no 19. Nada a
opor, ate porque entendemos que JuIzes e Promotores devem ganhar
remuneracão justa e digna para desempenhar bern suas relevantIssimas
funcOes. Eu me valho desta oportunidade para lembrar aos ilustres
Deputados Estaduais que se encontra na Secretaria do Planejamento urn
projeto de lei orgânica da Defensoria Ptibiica do Estado. Não sei por que esse
projeto nao sai da SEPLAN para a Assembléia Legislativa. E preciso que
venha, ja que neste ano de 1998 a Defensoria Püblica de Minas Gerais saltou
para cerca de 770 Defensores Ptiblicos, corn presença em praticarnente
todas as cornarcas do Estado. E preciso que haja a regularnentacão da
carreira de Defensor Püblico, e essa proposta, esse projeto de lei orgânica
precisa vir ao exame desta augusta Assembiéia Legislativa.

Não poderia deixar de registrar, Sr. Presidente, que, sern dtvida nenhuma,
além de analisar as aspectos dos projetos em apreciação e discussão nesta
Casa, todos ternos de lutar par uma efetiva reforma no piano federal, tanto do
Judiciário quanto da legislação processual. Fala-se muito em sUmula
vinculante, e, ultimamente, estamos defendendo-a para a adrninistração
püblica, porque esta - a União, os Estados e as municIpios - é responsável
par mais de 40% das demandas que rolarn no Judiciãrio. Muitas vezes,
apesar de termos jurisprudéncia pacIfica e consolidada contra a
administraçao pibiica, a cidadão brasileiro so ye reconhecidos as seus
direitos Se, individualrnente, repetir demandas absolutamente idénticas. E
preciso rever, sirn, coma disse a Presidente, a iegislação processual
brasileira, para a simpiificacão dos procedimentos e a reducão do nijmera de
recursos. Mas faco uma observação a esta Casa Legislativa: as vezes,
podemos pensar mais alto. Podemos esquecer do Congresso Nacional e usar
da competência legislativa que temos. A Constituição de 1988 admite
expressamente que a Legislativo Estadual disponha sabre normas de
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exemplo para o Brasil, criando urn cOdigo de procedimento penal para Minas
Gerais, o que não ofende o art. 22 da nossa Carta, rnas, pelo contrário,
ajusta-se a ele?

Corn essas observacaes caro Deputado Cleuber Carneiro, esperarnos ter
dado a esta Casa a modesta contribuicao da classe dos advogados ao debate
referente aos projetos sobre o Poder Judicjárjo de Minas Gerais. Muitissimo
obrigado. (- Palmas.)

Designacao do 000rdenador dos Debates
o Sr. Presidente - Neste momento, a Presidéncia passa a coordenaçao dos

trabaihos ao Deputado Arnaldo Penna.
Esciarecimentos sobre os Debates

o Sr. Coordenador (Deputado Arnaldo Penna) - Sr. Presidente, senhoresmembros da Mesa, Deputados, magistrados, Promotores de Justiça,
senhoras e senhores, vamos dar inicio aos debates. Queremos dizer ao
Plenárjo que os participantes poderâo formular perguntas aos expositores. As
questoes poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que
possamos agihzar o debate, soticitamos aos participantes que fizerem uso do
microfone que se Identifiquem e sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudacoes pessoais. Cada participante disporá de ate trés
minutos para fazer sua rntervencao e o indagado terá o mesmo tempo para a
resposta

Debates
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sr. Coorrienador, senhores

convidados demais participantes gostaria de dirigir minha primeira questo
ao Presidente do Tribunal, Dr. LUclo Urbano. Trata-se da estatistica, que
podemos inferir dos dados do prOprio Tribunal, a respeito dos processos que
deram entrada e dos que foram julgados no perIodo de 1993 a 1997. Corn a
media de 350 mil processos julgados por ano, teriamos urn gargalo de 824 mil
processos - sern a estatistica do ano de 1998.

A pergunta e a seguinte: estarjarn al Os aspectos identificados peta
pesquisa do Tribunal de Justiça junto a populaçäo que se ye frustrada no seu
direito de acionar a Justiça? Gostaria que fossem apresentados atguns dados
gerais da pesquisa que recebemos em nosso gabinete e de que fol dada
ciéncia através da imprensa; e de saber se ha alguma proposta, digarnos,
emergencial nesse sentido. Vemos em rnuitos fOruns serem realizados
mutirães em férias ou em outros perlodos para julgamento de processos. Já
acompanharnos essa situação em Contagem.

A outra pergunta e para o Desembargador PetrOnio Garcia Leâo. Tivernos

709
urn debate nesta Casa no qual esteve o Vice-Presidente do Tribunal de
Justica do Rio Grande do Sul, que era contra a proposta de unificação. Ele
não afirmou nesta Casa que haveria urn objetivo. Ele mesmo, que era
contrário, depois da unificação feita, mostrou-se favorável a eta e disse que
havia problemas que não foram previstos devido ao prazo em que a
unificaçâo foi feita, urn prazo exiguo. Mas ele tinha mudado de opinião: de
contrário, durante a trarnitaçâo do projeto, para favorável, posteriormente.
Não é essa a opinião que temos; varnos ter aqui urn representante do Rio
Grande do Sul, e essa questào poderá ser discutida.

Outra questâo é referente a economia. 0 Presidente do Tribunal de Justica
do Rio de Janeiro, em vários artigos, tern sempre enattecido os ganhos corn a
unificaçâo, chegando a falar em economia de R$1.000.000,00. A pergunta é
esta: se varnos deixar de ter duas estruturas de cargos de recrutamento
amplo ou timitado, isso nâo gerará economia? Foge urn pouco da logica. No
Rio de Janeiro, fala-se em R$1.000.000,00 de economia por mês. E o senhor
está representando a AMAGIS, pelo menos na composição da Mesa. Eu
pergunto: o senhor exprimiu sua opiniâo pessoal ou a da AMAGIS? Tivernos
manifestaçães da AMAGIS favoráveis a unificação na gestào anterior e já
recebemos aqui mais de duas centenas de assinaturas em abaixo-assinados
de JuIzes favoráveis. Então, quero saber qual é a posiçáo da AMAGIS sobre
a questao da unificaçäo e como eta vai se comportar no retacionamento corn
esta Casa, na discussâo da matéria e na propria pressão dernocrática, que
faz parte do jogo da democracia, mesmo. Gostaria de ter a posiçâo da
AMAGIS.

Ao Dr. Marcelo Leonardo, quero registrar que ful testemunha em urn
processo no qual ete era o advogado de uma das partes. Fui testernunha da
parte que ele defendia, numa viagem ao Rio de Janeiro ha dois anos e meio
atrás, e discutimos, após o debate da proposta de emenda retativa ao
Tribunal de Alçada, que entrássemos corn a proposta anterior, de n° 48, que
previa a unificacão. Tarnbérn gostaria que ele reforcasse urn pouco rnais a
posiçâo da OAB em nIvel nacionat e estadual, favorável a unificacao. Gostaria
que ele atiasse as suas preocupacöes corn a transferência de competéncias,
como estão sendo transferidas ao Tribunal de Alçada pela Proposta de
Emenda a Constituicào n o 61. Interessante, ninguém dizer que essa proposta
é ingerência na competéncia do Poder Judiciário. Apesar de não ser matéria
infraconstitucionat, temos o art. 64, § 1°, da Constituiçâo Estaduat, que
respalda isso. Em nivet federal, o processo vem do Executivo. Ha discussão,
inclusive na reforma judiciária, que envolve a extincao de Tribunais de Justica
Mititar, de Tribunals de Alçada - talvez venha essa reforrna -, mas gostaria de
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saber se essa transferéncia a Proposta de Emenda a Constituicao n° 31, näo
mata a unificaçao, se ela náo anula a unificaçao e coma a Tribunal de Alcada
ficaria sem ter uma arnpliaçao da estrutura de câmaras, de secretarias Isso
nâo seria urna emenda que acabaria ainda pior que a soneto? Gostaria de urn
comentário mais extenso a respeito dessa questâo. Muita obrigado.

0 Desembargador Lücio Urbana Silva Martins - Ilustre Deputado Durval
Angelo, nos nUmeras apresentados, a massa de pracessos vai aumentando
porque, conforme fai argumentado e demonstrado, a Judiciárja so cansegue,
corn a estrutura atual, julgar 60% da demanda, quando muito, transferindo a
débita para a ana seguinte. E, cam isso, a nOmero vai aumentando Par issa,
disse que a s:tuaçaa é alarmante, parque val chegar urn momenta em que a
Judiciária näa terá mais candiçOes dejulgar.

Corn relaçâo ao prablema do mutirâo, ele funcionau na gestão do
Desembargadar Fernandes Fliha, em 1992 e 1993, cama V. Exa. viu em
Cantagem, mas nâa a repetimos par absaluta falta de recursas. Ele custa
caro, porque temos de deslocar Juizes de uma camarca para autra, as vezes
dais, trés ou dez, corn o pagamento de indenizaçaa de transporte e diana,
porque o Juiz nâa e abrigada a trabalhar de graça, e nãa pademos exigir que
ele saia 16 do Sul de Minas para ajudar no vale do Jequitinhanha, camo já
acanteceu. Par issa, náo repetimas a experiéncia do mutiráa. Eu sou rnais
objetivo ao dizer que precisarnas resolver a prablema pela raiz, e nãa,
inventar solucöes paliativas coma a do mutirãa, que resolve a prablerna
agora, e, daqui a dais au trés anas, valtamos a mesma situacãa. Prefira que a
soluçâo seja definitiva. A prapasta para agilizar issa está no prajeto de
arganizaçao judiciána, que estarnos elabaranda. Trata-se de lei
camplementar a ser enviada a esta Casa, mas sO padernas ultimar a projeto
de arganizaçao judiciária quando saubermos a quantia de dinheira de que
dispomos, parque nãa adianta prapormas a Assembléia Legislativa que se
criem, par exemplo, mais 30 au 40 varas em Bela Horizonte, se nâo tivermos
a dinheiro para instalá-las. Isso já aconteceu reiteradas vezes no passado. Na
Otima arganizaçao judicjária de 1995, criamas várias varas em Bela
Horizonte mas nern tadas foram instaladas, quer par falta de espaço fisica e,
sabretuda, par falta de recursa arcamentarjo

Quera aproveitar, Sr. Deputada Arnaldo Penna, para fazer apenas três
abservacoes sabre a fala do Dr. Marcelo, a fim de nos ajustarrnas.

Prirneiro Dr. Marcelo, quera dizer que nãa existe nenhum Juiz cancursado
que nãa tenha sida nameada. Tadas já foram nameados. Ha urn engano de
V. Exa. quanta a essa parte. Os Juizes do Oltima cancurso a que se referiu
estâo tados nomeadas e em pleno trabaiha de preparacao na Escala Judicial.
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Em segundo lugar, a prajeto näa prevé a criaçào de Câmara, porque isso é

matéria regimental, partanta, näo tinha que vir a Assembléia Legislativa.
Em terceira, longe estO dos Tribunais de Justica e Alçada a prablema de

assessor nomeado par nepotisma, parque a nassa lei, que V. Exa. nâo
desconhece, estabelece que é praibida a indicaçào de parentes de qualquer
magistrada.

0 Desembargador Petrônio Garcia Leão - Prezado Deputada Durval
Angelo, primeirarnente, corn relacàa a unificacáa do Rio Grande do Sul, a
nassa informacãa nâo é cantraditOria, apenas, se campleta. Realmente, a
Desembargadar, que aqui esteve, fai contra, na tramitaçãa, mas, apesar de
hoje não ser contra, apontava a sua insatisfação corn as canseqüências de
uma fusâa precipitada. Ele pensau que deveria ser feita melhor preparacãa,
antes de se fazer essa fusãa. Essa é exatamente a minha posicàa pessoal.
Nunca fui contra a fusãa do Tribunal, pela cantrOnia, coma Presidente da
AMAGIS, trabalhei a favor dela e em autras acasiães. Sou contra a fusão de
maneira precipitada, sern preparacâa adequada, para que não nos
surpreendamas corn problemas desagradáveis, principalmente na area de
funcianários.

Quanta a economia que se faz, a observaçàa a respeita do Rio de Janeiro
não vale para Minas Gerais, parque cada Estada brasileira tern suas prOprias
caracteristicas. Evidentemente, a Estada do Rio de Janeiro tern
caracteristicas bern diversas das mineiras. Ecanamia nâo haverá, de maneira
nenhuma, primeira, parque náo memos extinguir urna estrutura, mas, sim, unir
duas estruturas. 0 que ira diminuir corn relação aa funcianalismo nessa
estruturaçào? Pauquissima. Alérn do mais, ha autra espécie de despesa:
elirninar urn degrau na carreira. Tada carreira, da entrância inicial a entráncia
final, terá urn aumento de 5%.

Entãa, al JO vem uma autra despesa. Mas nãa creia que a ecanamia seja a
ponta principal, pois falar desse assunto cam a Judiciánia mineiro é urn crime,
uma vez que somas franciscanos em nassas despesas. 0 que deve nartear a
decisOa do Pader JudiciOria e desta Casa nâo é a economia, ou a interesse
carparativista de qualquer urn de nós, mas a interesse pUblico. No momenta
em que a interesse püblica ditar que deva sen feita a unificaçâo, ela terO a
meu apaia.

0 Sr. Marcelo Leonardo - Carissima Deputado Durval Angelo, V.Exa. bern
sabe que participamas do debate especIfico sabre a assunta, cam pasicâo
francarnente favorável a unificaçãa e, a esta altura, a questào estO limitada

• somente a trés Estadas brasileiras e, em todas eles, hO debates sabre a
assunto, tanto no ParanO, coma em Sãa Paulo e em Minas Gerais. As razöes
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antes colocadas estâo todas de pe, sendo que ainda näo vi nenhurn
argumento contra elas. Inclusive, estou ainda pensando onde está a
argumento contra a unificação.

Corn relaçäo a questão das cámaras e secretarias e a observaçao do ilustre
Presidente do Tribunal de Justiça, registro que, embora possa ser regimental
a norma sobre a criação de cârnaras, é matéria de lei, sabidamente a criação
de cargo de Diretor de secretaria e demais cargos efetivos do quadro
permanente. Sendo assirn, se houvesse a idéia de criação de cãmaras, a
proposta estaria al, e não está. Dal a nossa preocupaçao corn a nürnero de
cargos aumentados em cada urna das respectivas cãmaras.

Em relação ao comentário feito sobre a minha manifestaçao contra a
nepotisrno, digo que conheço a lei estadual e leio a "Minas Gerais"
diariamente.

0 Deputado Raul Lima Neto - Exmos. senhores camponentes da Mesa
desse fOrum tao importante e técnico de debates sobre a organizaçao do
Fader Judiciário e as novas perspectivas e sobre a união do Tribunal de
Alçada corn a Tribunal de Justiça, gostaria de encaminhar uma pergunta ao
Desernbargador Lücio Urbana, Presidente do Tribunal de Justiça, e uma outra
ao Presidente do Ministéria Püblica, Dr. Eparninondas Fulgencio Neto.
Desembargador LUcia Urbano, é fato que a Justiça é tao importante e
essencial a vida quanto a pão. 0 Verbo bern disse urn dia que nem sO de pâo
vive a homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus,
e a palavra de Deus e justiça, é verdade. Haja vista que Ele chegou a dizer
que bem-aventurados são aqueles que tern forne e sede de justiça, parque
serão saciados. E a prornessa do Reino é saciar a povo corn justiça. Urn dos
paradigmas do sistema de leis foi a própria lei de Deus, que estabeleceu que
as tribunals deveriam fIcar as portas das cidades, Para que a cidadão tivesse
agilidade e, ao entrar na cidade, pudesse colocar a sua causa e, ao sair,
pudesse ter a sua causa julgada. Já diz a Padre AntOnio Vieira que no Brasil
acontece o contrárja: as cidades ficarn as portas dos tribunais, pois as causas
se arrastarn por anos a fib, e a povo padece de fome de justiça.

0 senhor acredita que a união desses dais Tribunais promoverá a agilidade
da justiça ou amenizará a safrimento do povo, no que tange aos
procedimentos legais?

A segunda pergunta é a seguinte: a que a Fader Judiciário está vendo?
Qual é a solução apresentada ? Como disse V. Exa., a Poder Judiciário
cansegue julgar 60% das causas, que Ihe chegam anualmente repassando
40% Para a ano seguinte. Coma isso acontece durante a história do Poder,
hoje, são milhOes de causas, que näo tern mais coma ser julgadas. Ha
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alguma solucãa, alguma iniciativa imediata, alguma resposta do Fader
Judiciário Para a sociedade?

A pergunta seguinte é dirigida aa Dr. Epaminandas Fulgêncio: o Ministério
PUblico tern liberdade nas suas funçoes? Não existe nenhuma influ6ncia dos
Poderes Legislativo e Executivo sabre a Ministério PUblico? Ele tern tido
mesrno liberdade quanta as açOes que ali chegam?

Quero, antes de terrninar, aproveitar este momenta, Sr. Presidente, Para
parabenizar a Poder Judiciário, especialmente pelas açOes dos Ultimos dias
contra servico 900, essa aberração da TELEMIG e da TELEBRAS, que
escravizava a pova brasileiro corn propagandas que aliciarn crianças e
hipnotizarn as menos esciarecidos e incautas. Portanto, a Poder Judiciário
está de parabéns parque, aquilo que foi vetado pela Executiva, a Judiciário
confirmou, atendenda aos anseias desta Casa, que prornoveu a projeta Para
que essa aberração fosse coibida. Muito abrigado.

0 Desernbargador LUcio Urbana Silva Martins - lustre Deputada, a solucão
Para esse prablema do excesso de trabaiho está exatarnente na
mode,-nização do Fader. Estarnas trabaihando nissa, conscientizando a
sociedade e as próprios magistradas. Essa rnodernidade cansistirá, em
primeiro lugar, na informatizacão, que, felizrnente, vamos conseguir efetivar
ate a prôximo rnês de junho. Saiba V. Exa. e as demais Deputados que a
inforrnatização do Fader Judiciário de Minas Gerais nãa ira custar urn centavo
Para a pader pUblica.

Segundo, fazer melhor preparacão dos serventuários, porque a dos
rnagistrados vem sendo feita ha mais tempo, através da Escola Judicial.
Terceiro, promover organizacáa e método Para racionalizar e agilizar a
serviço dos serventuários, do Estado. Em Ultimo lugar, precisamas,
evidenternente, aurnentar a nUmero de varas, juizos e serventuários, mesrno
porque estarnos corn uma lacuna de quase 1.300 servidores, a ponto de
comarcas importantes, coma a de Uberlãndia, possuirern apenas urn
escrevente em cartOrio. Issa acantece em virtude das apasentadorias
precipitadas diante do anUncio do Governo Federal de que havena
modificaçao nas regras da aposentadoria, a que fol urna grande desgraca
Para a Pals.

Portanto, corn a atualização do Fader, evitaremos que essa massa de
trabalho sempre seja repassada Para a ano seguinte. A solucão é essa. Näo
ha outra. Agora, tuda issa depende de qué? Depende de que a Fader
Judiciário tenha urn orçamento capaz de sustentar essas madificaçOes,
porque näa podemos, corn a orçamenta que vem sendo repetido durante trés
anos consecutivos, propor a Assembléia Legislativa a criação de varas,
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cartOrios ejuIzos, sern que tenhamos Os recursos necessários. 	
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Quando a ilustre Presidente da DAB reclamou que estamos cuidando da
segunda instäncia, e näo da primeira instância, é exatamente par isto:
enquanto nâo tivermos cobertura orcamentarja, nao poderernos criar cargos
de Juiz, nem varas nem cartOrias para atender a esse reclarno. Entäo, por
que estamos cuidando da segunda instância? Par dais motivas. Em primeiro
lugar, parque a organizaça da segunda instância paderá compartar-se
perfeitamente dentra do arcamento que a Executivo pretende nos dar e, em
segundo lugar, parque, se a segunda instâncja nâo estiver preparada, vamas
plantar cebola - mudar de urn canteiro para autro -, parque a Juiz de 10 Grau
solta a serviça, e não ternas condicoes de dar a respasta. Acho que devemas
fazer a arganizaçãa de dma para baixa e não de baixa para cirna.

0 Sr. Epaminondas Fulgéncia Neta - Eminente Deputada Raul Lima Neta,
V. Exa., que me honra corn uma pergunta que salienta que é feita a pedida,
sabe muita bern que a Ministérlo Püblico vem aginda, aa longo dos Ultirnos
anos, corn a mais absoluta independéncia A independéncia do Ministérlo
Püblico e imPosig5o canstitucjanal Temas uma série de autanamias, entre
elas a independ6ncia funcional. A independéncia funcianal de cada rnembra
do Ministérjo PUblico significa que ele tern coma lirnites de atuaçâa apenas e
to-somente a lei e sua própria cansciêncja e nâa ha neste Estado nenhum
Pramotor de Justiça que possa se levantar para dizer que durante sua
administracao tenha recebido qualquer sarte de influéncia, quer de autras
Fader-es, quer ate mesma do Pracuradar-Geral de Justiça. Tadas as
membros do Minister-ia Piblco gazam dessa independéncia. A garantia da
Independéncia da instituiçao está numa série de princIpios e numa série de
fatores, entre eles a fato de a Pracuradar-Geral de Justiça ter mandato certa.
o ProcuradarGeral de Justiça é eleita pela classe, que forma uma lista
triplice, levada ao Gavernador do Estada, que a nameia, mas naa pade
exanerá-lo. A Unica hipótese de exoneraçaa do Procuradar-Geral de Justica é
par deliberação desta Casa, nas hipOteses que a lei elenca como graves
omissães do cumprimento dos deveres do cargo. Entâo, a instituiçâo nâO
recebe nenhurn tipo de influéncia, age corn absaluta independéncia. A
independéncia que, compreendernos todos nOs, está de acordo corn a
rn j nejr-jdade • sornos independentes mas coesos e harmãnjcos. 0 Ministérlo
PUblico, durante esses anos todos, V. Exa. é testemunha, trabajhou de forma
coesa corn a parlamento, de forma coesa corn a Poder Judiciário e corn a
Poder Executiva, sern deixar que isso afetasse de alguma forma a
independéncia, que é imposição constitucional e é recebida coma urna
garantia do cidadão.
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O Sr. Coordenador - Esta pergunta dirigida ao Desembargador Petrônio

Garcia Leäo é do Dr. Delmival de Almeida Campos, do Tribunal de Alçada do
Estado de Minas Gerais, e se faz nos seguintes terrnos: "Para V. Exa., em
que épaca e camo paderá ocorrer a preparo de que falau em sua exposiçâo
para a fusäa dos tribunais rnineiras?" Corn a palavra, a Dr. Delmival de
Almeida Campos.

0 Sr. Delmival de Airneida Campos - Deputado Arnaldo Penna, eu fiz esta
pergunta, mas, na verdade, ela me veio par meio do Presidente do Tribunal
de Alçada. Eu apenas a transpus, porque a Dr. Bady Salles de Oliveira tinha
urn cornprarnisso e teve que se ausentar. Estou respaldada no Presidente.

0 Desernbargadar Petrônia Garcia Leão - Em primeira lugar, essa matéria
será meihor debatida amanhâ, especificamente. Em segundo lugar, acho que
deva ocorrer essa fusãa - já disse que acho inevitável que ela aconteça, de
urna maneira ou de outra -, depois de urn tempo de preparação. Nâa sel dizer
qua] seria esse tempo de preparaçào. Mas creia que, em mais dais ou trés
anos, padernos ter essa fusão.

0 Deputado AntOnio Roberta - Procurador Eparninondas Fulgêncio, you
procurar ser objetivo. Trata-se do questionarnento de urn caso administrativo.
Coma a momenta e oportuno, par estarmas aqui neste serninário, quero
levantar urn tipo de prablema que ocorre nas prefeituras e comarcas. Ha
aproximadamente 6 rneses, entrel cam urn processo na Comarca de Itabira.
Hoje, a processo está aguardando a palavra do Promatar. No entanta, a
comarca está sem Promotor ha bastante tempo. Os casos de urgência tern
sido resolvidos pelo Promotar de Monlevade, que val Ia e resolve os
problemas de urgéndia. Indaguel na comarca sabre esse problema e
alegaram que a Prefeitura näo ajuda a Pramotor. Gostaria de saber ate
quando a sociedade será obrigada a suportar essa situacão? Não vejo
possibilidade desse meu processo ser julgado.

o Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto - Eminente Deputado Antonio Roberto,
Inicialmente, gostaria de dizer a V. Exa. de pUblico que, corn certeza, 0

problema nOo e a ajuda da Prefeitura. Quero dizer que a pasicão da
Procuradoria e contrária a qualquer ajuda da Prefeitura. Coma salientou 0

Presidente da DAB, aqui, sou defensor - e dal eu aplaudir a Ernenda n° 19,
que transforma os vencimentos em subsIdios, porque acaba corn qualquer
Sorte de gratificacãa. Acha que a Juiz e a Prornator tern funçOes
relevantissimas e que devem ganhar suficientemerite bern para issa e acabar
corn qualquer tipo de garantia, que são motivos para aumento de vencirnenta.
Posso assegurar a V. Exa. que a fato não é esse.

Os Promotores são inamovIveis. Eles so se rnovimentarn na rnedida de seu
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prOprio desejo. 0 edital para a Comarca de Itabira tern sido publicado
reiteradas vezes, mas nâo ternos tido candidatos Näo é porque Itabira seja
uma comarca sem atrativos. Pelo contrário, ela tern muitos Eu mesmo
sempre sonhei em ser Promotor de Itabira. Eu era Promotor de Sabinópolis e
passava sempre par Itabira e desejava ser Prornotor desta cidade. Entre
outros atrativos, ha a proximidade de Bela Horizonte. Hoje, a caréncia de
cargos no Ministério Piiblico do Estado de Minas Gerais e muito grande:
precisamas nomear cerca de 200 Prornotores de Justiça. 0 Dr. Marcelo
Leonardo reiteradas vezes tern me procurado, corn as queixas dos
advogados.

No Norte de Minas, a cidade de Montes Claros responde por tudo, porque
pura e sirnplesrnente não ha Prornotor. No ültimo concurso que realizamos,
dos 3 mil candidatos, aprovamos 22, a que näo resolve absolutamente nada,
e a carreira continua paralisada. Quero inforrnar a V. Exa. que, embora nâo
tenha resolvido em definitivo a prablema, já mandej mais urn Promotor para
Itabira. Mas não é a soiuçao definitiva. Temos feito reiterados concursos, urn
após a outro, pois, quando verifico que urn concursa não alcançará resultado
satisfatOrio, abro outra. Realizej três concursos neste ano e abrirei outro ainda
este ano para solucionar a prablerna. Mas, especificamente quanta ao
probierna de V. Exa., estou a disposicão para apresentar urna soiução.

o Sr. Coordenador - Tenho urna pergunta formulada pelo Dr. Joaquim
Vieira de Miranda, do Ministério PUblico, dirigida ao Desembargador LUcia
Urbana: "V. Exa. poderia informar sobre a cansiderável arrecadaçao que a
Poder Judiciário proparciona ao Estado através das custas judiciais, antes
pagas aos JuIzes, Promotores e serventuárjos?"

o Desembargador LUcia Urbana Silva Martins- Em termos de quantia, não
sel informar-Ihe de memOrla, mas que realrnente ha urna boa arrecadaçao
pelo Estado de custas e taxas judiciárjas issa e verdade.

A Sra. Edilaine Andrade - Boa-tarde dignissimos senhores componentes da
Mesa. Sou Presidente do SINJUS, Sindicado dos Servidores da Justiça de
Segunda instância do Estado de Minas Gerais.

Primeiramente gostaria de parabenizar a Desembargador Presidente LUciaUrbana par suas palavras. Pela prirneira vez vi urn
Presidente do Tribunal de Justiça fazer valer a direito do Poder Judiciário, ao
qual tenho orgulho de pertencer coma servidora. Pela primeira vez falou-se
do valor do Poder Judiciárjo, e isso näo pode ser esquecido jamais. Sem a
Poder Judicjário o cidadão encontra-se Orfãa de qualquer cidadania.

Em Segundo lugar, gastaria de falar aos Deputados desta Casa da
irnportância de se aprovar 0 orcarnento da forma coma veio, porque 6 0
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minima que se pode fazer. Nós, servidores, sentimos muito essa deficiência,
sentimos a fato de não termos material adequado par falta de verba, de não
podermos ter mais corn panheiros de servica porque não se pode fazer
concurso pUblico. Sentimos demais essa deficiência. Estamos sendo
penalizadas, também, pela saida de funcianárias capazes, pessaas de
altIssimo intelecto, que partem para ser Promotores, técnicos ou para esta
augusta Casa, porque Os nossos salários ainda não são as ideais.

Gostaria de perguntar ao Desembargador LUcia Urbana Silva Martins Se, de
acordo cam o que foi falado pelo Dr. Marcelo a respeito dos cargos de
Assessor do Tribunal, não seria possIvel prestigiar rnais as servidores da
Casa, ate coma urn incentivo. Existern muitas servidores efetivos, formados
em Direito, que poderiam assessorar bern , e isso seria uma forma de
reconhecer seu valor. Gostaria de pedir, também, que a nosso piano de
carreira fosse agilizado e fossem ouvidas as propastas do nosso sindicato.
Muito obrigada.

0 Desembargador LUcia Urbana Silva Martins - Edilaine, ha uma coisa em
comum entre nOs dais: tanta você quanta eu temos interesse pUblico. Fico
feiiz ao ouvir a seu testemunho pUblico, nesta Assernbléia, a respeita daquilo
que faco coma Presidente do Tribunal.

Corn reiaçao a sua pergunta, se dependesse de rnim - porque não depende
somente de mim -, todos as cargos de Assessor seriam de carreira,
destinados a bacharéis em Direito, que se investiriam nesse cargo, e não
haverja nenhum recrutamento amplo. Mas coma vacê sabe bern, não
depende apenas de rnirn, mas de mirn e de mais 24 Desembargadores.

o Sr. Coordenador - Gostarlamos de informar que a Desembargadar LUcia
Urbana Silva Martins terá de se ausentar daqui a pouco. Portanto, vamos
fazer apenas mais urna pergunta, que está aqul em nossas mãos. Depois,
vamos passar a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, para que possa
tecer alguns comentarias, e encerraremos as debates. A pergunta que está
em minhas mãas é da entidade SOS Vida, dirigida ao Desembargador LUcia
Urbana: "Par que a caso do menor Fernando, que ficou tetraplegico e depais
morreu, apos uma cirurgia na Fundaçãa Hilton Rocha, encontra-se ha 8 anos
no Poder Judiciário? Será que V. Exa. poderia auxiliar essa mae que perdeu
tudo, lutando pelo seu fliho?" Não deu para ler a assinatura.

o Desernbargador LUcia Urbana Silva Martins - 0 problema de um ou outro
Processo demarar, mais ou menos tempo, e muita cornum. isso sO será
corrigido corn a informatizacão do Poder Judiciário, coma disse na exposição,
Porque haverá, evidenternente, uma precisa e diana fiscalização do trabaiho
dos Juizes e dos senventuárias. Antes da informatização, não 6 possIvel a
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poderiam estar trabaihando, produzindo, e não deveriarn estar
necessariamente presas. Elas poderiarn estar sendo penalizadas de outra
maneira, muito rnais lucrativa para elas e para toda a sociedade.

Então, fico muito preocupado diante da crise que está aI. Não é anunciada
a realidade clue estamos vivendo. 0 Poder Judiciário sinaliza que, se tiver
mais recursos, vai rnelhorar. No rneu entendimento, isso näo vai acontecer
porque não temos de onde tirá-los. Estamos todos desafiados a construir
esse Estado democratico de direito corn a participacão da sociedade.

A minha sugestão, para concluir, é que, hoje, talvez a meihor maneira de
resolver esse problema seja chamando a sociedade, por meio do que o
Governador do Estado de Minas Gerais eleito está anunciando, para fazer o
orçamento participativo e, na IOgica das prioridades do Estado, avaliarrnos em
que contexto entraria o Poder Judiciário.

0 Sr. Coordenador - Retorno a palavra ao Presidente, Deputado Cleuber
Carneiro.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia manifesta seus agradecimentos aos
ilustres expositores, demais autoridades e participantes, bern como ao püblico
em geral, pela honrosa presenca.

ATA DA 102 a REUNIAO ESPECIAL, EM 13/11/98
Presidência do Deputado Durval Angelo

Sumário: Cornparecimento - Abertura - Ata - Cornposicão da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Desembargador Bady Raimundo Cury -
Palavras do Sr. Tibagy Salles de Oliveira - Palavras do Cel. PM Jair Cancado
Coutinho - Palavras do Sr. Ariosvaldo Campos Pires Palavras do Sr. Olavo
Antonio de Morais Freire - Palavras do Desembargador Thiago Ribas Filho -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecern os Deputados:
Elmo Braz - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Ajalmar Silva -

Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Ermano Batista - Ibrahim Jacob - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Henrique - José
Militão - Marco Regis - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise -
Sebastjão Costa - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 9h07min, declaro aberta a

reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos 05
flOSsos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

Ata

718controle Pode realmente demorar, mas é preciso explicar que Os processosdessa natureza, indenizat6rios, são processos de duas fases. E da tegislaçao
processual Ternos a primeira fase, de conhecirnento em que o Juiz vai dizer
se ha ou não direito a indenizaçao. Quando você pensa que terminou
começa tudo de novo, para apurar o valor da indenizaçao, que é a segunda
fase, de execucão. Enquanto houver isso no Brash, duas fases no mesmo
processo, estarnos sujeitos a dois processos para o mesmo caso, corn
dezenas e dezenas de recursos para a primeira e segunda fases, de modo
que o defeito está mais na estrutura processual. E por isso que enfatizeir
precisamos metodizar o trabalho dos Juizes e colocai- urn COdigo de
Processo que seja menos teOrico e mais a serviço do povo, porque COdigo
Processo neste Pals por clentistas do processo, homens ilustres que falam 4lInguas, que tern urna biblioteca corn 50 mil volumes que passam o dia inteiro
imaginando corno deveria ser o COdigo de Processo. Então, não funciona.
Por que não funciona? Porque esse COdigo não é feito para os gabinetes cornar-concj jcjonado de Brasilia, mas para as comarcas que estão no meio doAmazonas, no Acre, na divisa corn a Colombia, onde nem o Oficial de Justiça
tern como chegar, ou seja este é urn Pals de brincadeira

0 Deputado Adelmo Carnejro Leão - Sr. Presidente Sr. Coordenador, Srs.JuIzes, advogados quando vejo essa proposição - Organizaçao do Poder
Judiciárjo: Novas Perspectivas - e a proposuçao do Poder Judiciárjo de que
poderia dar urn salto de qualidade, ou melhorar a sua atencão a sociedade,
corn mais recursos, diante de uma situacão grave corno a que estamos
vivendo hoje, penso que o importante é sabermos de onde vamos tirar 

Osrecursos para atender a proposicao do Poder Judiciário e pergunto se não é
hora de analisarmos a nova organizaçao do Judiciárjo como a nova
organizaçao de Estado que querernos. Vejo o Marcelo colocar preocupacoes:
se o Governo neoliberal fez isso, vendeu as nossas estatais, entregou 

0nosso patrirnônio, toma dinheiro emprestado corn juros a 50% ao ano, então,
ele tern de atender. Como esse Governo vai atender, esse Governo que está
ai? Ele faz parte de uma estrutura NOs vamos nos submeter a essa
estrutura, a essa lôgica proposta ou somos agentes de transformacão doEstado - o Poder Judiciário, a OAB, a Assembléja Legislatuva?

Estou sentindo que estamos conformados e querernos resolver cada urn
dos problemas da estrutura de poder existentes Não vejo a possibilidade de
avancarmos e garantirmos as reivindicacoes do Poder Judiciário, se haverá
cortes no setor de saUde, se as pessoas irâo morrer por causa deles e se os
juros altos continuarem sendo pagos.

Ontem, visitel uma penitenciária e constatej que, Ia, existem pessoas que
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- 0 Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 2 0-Secret6rjo "ad hoc", procede a

leitura da ata da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçoes.
Corn posiçâo da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa os
Exmos. Srs. Desembargador Thiago Ribas Filho, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Eparninondas Fulgencio Neto,
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Desembargador
Bady Raimundo Cury, representante do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais; Tibagy Salles de Oliveira, Presidente do Tribunal de Alçada do
Estado de Minas Gerais; Cel. PM Jair Cançado Coutinho, Presidente do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais; Prof. Ariosvaldo
Campos Pires, Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Minas Gerais; Olavo AntOnio de Morais Freire, Presidente da Associaçao
Mineira do Ministério PUblico.

Destinacao da Reuniào
o Sr. Presidente - Destina-se esta reuniâo ao prosseguimento do Forum

Técnico Organizacao do Poder Judiciãrjo: Novas Perspectivas, corn Os temas
"Projetos em Debate no Legislativo" e "ExperiOncja do Estado do Rio de
Janeiro na Unificaçao dos Tribunais".

Palavras do Desembargador Bady Raim undo Cury
Exmo. Sr. Deputado Durval Angelo, que coordena nossos trabaihos; Exmo.

Sr. Desembargador Thiago Ribas Filho, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, que nos honra corn sua presença no Estado de
Minas Gerais - queremos agradecer-Ihe o interesse pela justiça de Minas,
pois sabemos que S. Exa. desponta como urn dos lideres da magistratura
nacional; rnuito obrigado pela sua presença -; Exrno Sr. Tibagy Salles de
Oliveira, DD. Presidente do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais,
onde tive a honra de servir durarite seis anos e onde fui rnuito feliz; Exmo. Sr.
Cel. PM Jair Cançado Coutinho, DD. Presidente do Tribunal de Justiça Militar
do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Prof. Ariosvaldo de Campos Pires,
Diretor da Faculdade de Direito da UFMG, de cuja amizade tenho a honra de
privar desde os tempos dos bancos escolares, no Colegio Arnaldo - posso
dizer de seu interesse pelas coisas do direito, de sua seriedade nas coisas do
direto, advogado brilhante que é e professor magnifico de direito e de ética
profissional -; Exmo. Sr. Dr. Olavo Antonio de Morais Freire, DD. Promotor de
Justiça e Presidente da Associação Mineira do Ministério PCiblico; Srs.
Deputados, senhores magistrados senhores funcionárjos do Judiciário e do
Legislativo; meus senhores e minhas senhoras, inicialmente, gostaria de dizer
da alegria de estar nesta Casa, que representa 0 povo do Estado de Minas
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Gerais e que volta agora sua atençâo para o estudo da organizacáo do Poder
Judiciário. Acho que o Poder Judiciário tern sido as vezes esquecido, talvez
por culpa nossa, de JuIzes que ficamos escondidos atrás de várias plihas de
processos, esquecidos do povo e de outros Poderes. Mas, gracas a Deus, o
Legislativo mineiro é presente e alerta e agora nos convoca para fazer uma
reavaliação do trabaiho do Judiciário, que, nào tenho düvidas, precisa de uma
reorganizacáo, para atender aos reclamos do patrão. Ontem, em debate
nesta Casa, tive a oportunidade de dizer que o patrão näo é o Governador do
Estado, não e o Presidente da Repüblica, nao e o Presidente da Assembléia,
näo e o Presidente do Tribunal da Justiça. 0 patráo é o povo, é aquele
homem que trabalha, que dirige o ônibus 16 fora, que está, desculpe a
expressâo, ralando o umbigo no balcâo do comércio. Eventualmente, ate o
banqueiro depende de nosso trabalho. Na verdade, o povo brasileiro carece
de justiça, e nossa preocupacâo e a de fazer a prestacão jurisdicional corn
mais rapidez. Näo temos divida, e ninguém coloca em discussão que, em
termos de isencâo e de honestidade, o Judiciário mineiro, assim como o do
Estado do Rio de Janeiro, tern merecido o reconhecimerito do povo, mas a
lentidäo existe, e o defeito é da máquina, e essa máquina vamos reexaminar
e repensar, gracas a essa iniciativa da Assembléia Legislativa do rneu
Estado, a qual considero muito feliz.

Tenho a preocupacão de estar sendo hoje urn pouco repetitivo, porque não
sei o que foi dito ontem aqui, quando, representando o Tribunal de Justiça,
estava o Presidente daquela Code, que é o Desembargador LUcio Urbano
que, por todas as qualidades, não sO pelo seu cargo, mas pela sua qualidade
intelectual, naturalmente representa melhor o Tribunal de Justiça que eu.

Como foi dia de sessão - havia inümeros julgamentos dos quais devia
participar -, nâo tive oportunidade de ouvir o que ele disse. 0 tema que vamos
discutir é mais ou menos o mesmo, ele e ligado ao outro. Por isso, se eu for
repetitivo, levem em conta a impossibilidade que tive, näo o desinteresse, de
ouvir ontem aqueles que vieram discutir o Judiciário nesta Casa. Levem em
consideraçao, tambérn, que, se a repetição for enfática, e porque ha uma
necessidade de se colocarem os problemas do Judiciário de maneira mais
clara. E a repeticao, as vezes, colocada de maneira diferente, enfatiza,
enriquece e elucida mais as nossas colocacOes.

Sabemos que a Constituiçâo do Estado de Minas Gerais consagrou a
autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário no art. 97. Alias, a
autonomia do Poder Judiciário existe na Constituicão Federal de 1988. Na
verdade, ela existe mais no papel do que na realidade. Mas, para assegurar 0
exercIcjo desse Poder - devo dizer que näo gosto da expressão "Poder" nem
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Para o Judiciário nem Para o Executivo nern Para o Legislativo. As funcOes
executiva, legislativa e judiciária traduzem meihor a idéia do que o povo exige
e tern o direito de exigir de nOs, que somos agentes püblicos e ternos a
atribuição importante de atender aos reclamos populares.

Entâo, Para assegurar o regular exercIcio dessa funçâo, o mesmo artigo
assegura no parágrafo ünico o pedido de intervençào da Unio no Estado,
ocasionado pela não-satisfaço oportuna das dotaçoes orcarnentarjas
correspondentes

Ao se iniciar esta década, o Tribunal de Justiça contava corn urn quadro
funcional de 609 servidores e 38 Desembargadores. Isso, ao se iniciar a
década de 1990. 0 quadro de pessoal Para a Justiça de Primeira lnstância
aportou no Tribunal no inicio de 1990 corn 4.058 servidores, dos quais 1.513
hoje ja estão aposentados e outros 375 deixaram a instituição.

o Tribunal de Justiça recebeu do quadro da Secretaria de Justiça
servidores ativos em vias de se aposentarern, ou seja, em apenas 8 anos,
38% dos funcionários já se converterarn em inativos.

A necessidade de atender a dernanda na primeira instància e também na
segunda insténcia, obrigou o Tribunal de Justiça a recrutar servidores por
rneio de concurso püblico.

o quadro de pessoal da primeira instância cresceu pela exclusiva
necessidade de se atender aos fOruns da Capital e interior. Conta hoje 0
Tribunal de Justiça - não é a Tribunal de Justiça, é o Poder Judiciário - corn
6.415 servidores da Justiça de 1 0 Grau Para atendimento as centenas de
varas das 285 comarcas. 0 quadro de inativos, composto especialmente
pelos funcionários recebidos pela Secretaria de Justiça, e composto por 1.692
servidores - somente da primeira instãncia.

Registre-se que a magistratura conta corn 44 Desembargadores, o Tribunal
de Alçada corn 50 JuIzes, e ternos 654 Juizes de Direito, JuIzes de 10 grau.

o quadro de inativos da rnagistratura é composto de 58 Desernbargadores,
17 JuIzes do Tribunal de Alçada e 327 JuIzes de Direito, totalizando 402
magistrados inativos.

Temos pensionistas de Desembargadores, de Juizes do Tribunal de Alcada
e de JuIzes de Direito, num total de 229 pessoas.

Vejam que, entre magistrados, servidores e pensionistas, o Poder Judiciário
do Estado de Minas Gerais contabifiza 11.229 pessoas vinculadas as folhas
de pagamento.

Coloco esses dados porque eles vêrn evidenciar a necessidade que temos
de aprovação do orcamento que foi enviado, devidamente justificado, a esta
Casa, da necessidacie de se aumentarem as nossos quadros, não sornente
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de servidores de 10 grau, mas, sobretudo, tarnbém de rnagistrados de 10 e 20
graus.

Estamos apareihados Para atender apenas razoaveirnente aos reclarnos da
prestacão jurisdicional. Querernos nos apareihar näo somente de
instrurnentalidade funcional, rnas tarnbérn ern termos de pessoal Para atender
aos reclamos da coletividade no que diz respeito a entrega da prestacao
jurisdicional.

Sabernos que nesta Casa estarnos falando Para legisladores, hornens que
criam norrnas que regularnentam a vida humana em sociedade. Não pode
existir sociedade regularmente organizada, estruturada e pacificada se não
tivermos urn Poder Judiciário independente. Porque a Poder Judiciário é a
poder rnoderador. E ele que procura colocar em termas de igualdade as
direitos do coronel e do peão, do Estado e do funcionário, do rico e do pobre,
da empresa nacional e da multinacional. E a Poder Judiciário que tern essa
funçao de trabaihar corn as norrnas que são criadas nas casas legislativas,
dando-Ihes vida ao aplicá-Ias no dia-a-dia do homem cornum, e regulamentar
todos os conflitos e interesses.

Por isso, fico satisfeito de estar aqui. Essa e urna preocupacão hoje que se
acrescenta e avulta no Legislativo mineiro. Mandamos alguns projetos de lei a
esta Casa, nao Para resolver todos as problemas do Poder Judiciário -
prestem atençao -' porque em termos estaduais, isso não vai acontecer. Para
haver uma prestacão jurisdicional mais rápida, e preciso que haja a rnesma
sensibilidade que existe na Casa Legislativa de Minas e também no
Congresso Nacional. E preciso também que a Poder Executivo se
COnscientize da importãncia e da necessidade desse Judiciário forte. E
preciso que a povo reclame e continue reclarnando - e reclama rnuito por
meia da mIdja, as vezes, corn crIticas injustas e, as vezes, corn terrnos que
são ate pejorativos, mas é rnelhor ele reclamar assirn do que não reclamar.
Defendemos urna imprensa livre. E meihor que exista urna imprensa que as
vezes exagera nas reclarnaçöes do que uma imprensa corn a boca fechada
Ou calada. E preciso que haja urn Judiciário responsável. Pedirnos também a
I mprensa que seja responsáv&, porque isso é necessário.

Essa cornunicação entre a Poder Judiciário e a povo, entre a funçaa
Judiciária e as demais funcoes do Estado deve ser feita par rneio da irnprensa.
Entao, eu pediria a esses representantes da imprensa que se fazern
presentes aqui e que procuram fazer a cobertura do Judiciário que se dirijam
aos gabinetes dos Desernbargadores, dos JuIzes ou a minha casa, Para
verlficarern 0 trabalho que ternas Para entregar a prestação jurisdicional.
Poderão ver ainda a esforco que estamas despendendo Para tentar manter
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em dia a nosso trabaiho. Estamos conscientes que, mesmo trabalhando 24
horas por dia, corn os mesmos funcionários que temos, não vamos conseguir
entregar uma prestacaojurisdicionaj como era de se desejar.

E preciso ainda que, em termos de Congresso, em nIvel nacional, seja
reformulada toda nossa Iegislaçao processual. Temos excesso de
possibifidades de recursos que tendem a perenizar as deniandas e
procrastinar a entrega da prestaçâo jurisdicional. Ha urn excesso de recursos
que sáo utilizados pelos advogados - e eu também, enquanto advogado, os
utrlizaria, porque a lei faculta isso. Se o advogado nâo entrar corn a recurso,
pode ser apontado coma omisso. Mas, na verdade, esse excesso de recursos
nao atende - acredito eu - a rewindicaçao da própria classe dos advogados.
Porque interessa ao profissional de Direito que a litIgio termine, ate para
receber as seus honorários. E lOgico que se utiliza dos recursos
procrastinatOrios porque eles existem.

Par isso, este trabalho que camecamos, quase pioneiramente, na
Assembléja Legislativa de Minas Gerais, talvez venha sensibilizar- a nosso
legislador, em nivel naciorial, para rever as leis do processo, que permitem
esses recursos que estâo perenizando as dernandas neste Pals.

Vejam as senhores que tivemos a preocupaçao, no Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, de mandar alguns projetos de lei para esta Casa, porque
entendeamos que corn eles vamos minimizar as deficiências da entrega da
prestaçao jurisdicional. Devo também esclarecer que eles foram discutidos no
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e nern sempre traduzem
opiniâo uniforme dos Desembargadores. Ha, sim, dentro do Tribunal de
Justiça cam respeito ou corn pertinéncia a alguns desses projetos de lei,
alguma dissensão. Alias, a vida democrática se caracteriza, exatamente, pela
convivéncia dos contrários. Ha os que defendem urna fusào do Tribunal de
Alçada e a de Justiça, ha aqueles que nâo defendem a fusao do Tribunal de
Alçada, ha aqueles que defendern aumentar a competência do Tribunal de
Alçada e diminuir a competência do Tribunal de Justiça, ha as que entendem
que issa näo deve haver. Prestem atenção, esses projetos de lei traduzem 0
pensamento de uma maioria, mas nào de urna unanimidade. Eu mesmo tenho
colocacoes, as vezes, divergentes daquela que foi adotada pela malaria, e
nOs vamos colocar aqui todos esses pontos de vista, a da rnaioria e a da
minoria, porque esta e urna Casa de debate, porque, nesta Casa, trabaiha-se
coletivamente. No Tribunal de Justiça e em todos as tribunals a trabalho é em
termos de colegiado e, se houvesse uniformidade de pensamento, a que...
Tempo esgotado? Vou concluir a pensamento e, possivelmente, gostaria
ainda de fazer referéncia par cada projeto de lei. Os 15 minutos não me
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permitiram isso. As vezes, não tenho tempo de ser tao sintético quanta
gostaria. Isso é dificuldade de expressão. Perdoem-me, you apenas dizer que
cada projeto vai ser, então, discutido por nós aqui nos debates e nas
colocaçöes das outras pessoas que vão se manifestar. Vamos discutir projeto
par projeto, queira Deus, ainda hoje, sem exagerar no tempo, coma fiz. Muito
obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Tibagy Salles de Oliveira
Exmos. Srs. Deputado Durval Angelo, Presidente da reunião; Tiago Ribas,

Presidente do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro-, Epaminondas Fulgêncio,
Procurador-Geral de Justica; Bady Curl, ex-1°-Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado; Cel. PM Jair Cançado Coutinha, Vice-Presidente do
Tribunal de Justica Militar do Estado; Ariosvalda Campos Pires, Diretor da
Faculdade de Direito da LJFMG; Olava Antonio de Morals Freire, Presidente
da Associacão Mineira do Ministéria Püblico; Srs. Deputadas, Srs.
Desernbargadores, senhores e senhoras, rneus carIssimos colegas do
Tribunal de Alcada, antes de dar inicio a exposiçào desse Tribunal, gostaria
de enfatizar urn aspecto que norteará a nasso pronunciamenta. Os
pronunciamentos que foram feitos nesta Casa ate agora foram bastante
genéricos e expressivos. Eu Os ouvi ontem e os estou acampanhando.
Entretanto, a nossa linha de conduta é bastante abjetiva e enfatizará as
preocupaçOes e o pensamento do Tribunal de Alçada. Pretendo, Sr.
Presidente, näo esgotar a tempo que me é concedido, para que assirn
possarnas, depois, debater a matéria.

As primeiras palavras do Tribunal de Alçada de Minas Gerais são de
congratulação, aplauso e agradecimento pela oportunidade que Ihe foi dada
de participar deste forum técnico.

Todos esses projetos em tramitação nesta augusta Assembléia Legislativa
são do tribunal de que tenho a honra de ser Presidente. Fui eleito e
empossado no dia 9, segunda-feira desta semana.

O Tribunal de Alçada, todos sabemos, é urn órgão do Poder Judiciário. Par
isso tern interesse em todos as projetos.

Os projetos em debate no Legislativo que estão no prograrna desta manhã
são: Proposta de Ernenda a Constituicão n o 52/98, que trata da extinção dos
Tribunais de Alçada e de Justica Militar e transferência de suas campetOncias
para a Tribunal de Justica; Projeto de Lei Complernentar n o 38/98, que cuida
da criação de 16 cargos para Desembargador do Tribunal de Justiça e de 24
para Juiz do Tribunal de Alcada; Prajeta de Lei no 1.942/98, que cuida da
criação dos quadros de pessoal dos Tribunals de Justica e de Alçada, e a
Projeto de Lei no 1.943, que trata da fixação dos subsidios mensais dos
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membros do Poder Judiciário. E, por Ultimo, ternos a Proposta de Emenda a
Constituiçao n o 61/98, que cuida da transferêncja de competéncjas do
Tribunal de Justiça para o Tribunal de Alcada, e o Projeto de Lei no 1.951/98,
que cuida da fixaçao dos subsidios mensais dos membros do Ministério
PU blico.

Entre as matérias indicadas, trés repercutem mais diretamente no Tribunal
de Alcada, razáo pela qual a exposiçâo será feita apenas em relação a elas.
Primeirarnente a Proposta de Emenda a Constituiçao n o 52/98. A matéria
vem suscitando debates semeihantes no seio e na esfera do Judiciário e em
antigos órgâos da mesma atividade.

E corn muito orgulho que tomo assento a mesa dos trabalhos desta Casa
para expor o que pensa o meu tribunal, as preocupaçöes que dele tomam
conta, em face das conseqüéncias da edição dos projetos em debate. 0
primeiro aspecto que gostaria de destacar refere-se exatamente a Proposta
de Emenda a Constituiçao n o 52/98. E urn assunto que considero já estar
vencido, podem dizer que ja está superado, mas me sinto no dever de repeti-
lo, sobretudo porque estou aqui para debater e, se e para debater, se ha
dUvidas, gostaria de tentar esclarecé-las. Não se tern dUvida quanto a
legitimidade da iniciativa. Tenho em mãos uma publicaçao da "Tribuna da
Legislatura", na qual enfoco urn artigo escrito pelo constitucionalista malor do
Brasil, Manoel Goncalves Ferreira Filho.

Vou ler apenas dois trechos. Urn deles é o encarte, que foi colocado
destacadamente Ele se refere ao sábio trabalho do eminente Ministro do
Superior Tribunal de Justiça, Sálvio de Figueiredo Teixeira, que foi Juiz do
Tribunal de Alçada de Minas Gerais e Desembargador de Justiça de Minas
Gerais, acatadissirno formador de opinião, autor de livros e Diretor da Escola
Nacional de Magistratura. Ouvi o seu artigo em urn encontro de Tribunais de
Alçada, quando ele a proferiu pela primeira vez. Esse artigo foi publicado na
"Revista dos Tribunals" de marco de 1998 e no Jornal da Magistratura.

Ao se referir ao seu trabalho, o Prof. Manoel Ferreira Goncalves diz assim:"
Ern sábio trabalho, o eminente Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, abro
aspas, "a unificaçao da segunda instância, RI 749, arrolou nada rnenos de 10
argumentos irretorquiveis a favor da unificaçao." E a encarte é a seguinte: a
unificacao nao e extinçao de tribunais inferiores, é fusão de tribunals. lsso é
matéria do constituinte que não está reservada a iniciativa do Tribunal de
Justiça. Nesse mesmo Jamal, "Tribuna da Magistratur-a", existe urn tema que,
por si sO, espanca as dUvidas que possarn ser colocadas. Está escrito assirn:
"urna iniciativa sern viclo". Quem diz isso é Sérgio Rezende de Barros.

Peco licença aos Deputados para dizer que o autor dessa frase é nada
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mais nada menos que um mestre e Doutor em Direito pela USP, doutor em
Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da LISP, Professor Titular de
Direito Constitucional no Programa de Mestrado em Direito da Universidade
Metodista de Piracicaba; Professor Titular de Direito Constitucional e de
Ciência PolItica da Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu;
Professor Titular de Direito Constitucional e de Teoria Geral do Estado da
Faculdade de Direito da Universidade de Guarulhos; ex-Professor Titular de
Direito Constitucional e de Direito Adrninistrativo das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU-, ex-Professor de Direito Constitucional da
Faculdade de Direito de Bauru, ex-Professor Titular de Direito Constitucional
da Faculdade de Direito de Itu e ex-Professor Titular de Direito Adrninistrativo
da Faculdade de Direito de Ipetinga. A rnatéria está mais que espancada.

Recebi no dia 30, ha 13 dias, do Orgão oficial da APAMAGIS de São Paulo,
urn documento ern que a Desembargador Dirceu de Melo se referia ao tema
em questao, ou seja, a fusäo dos Tribunals. Ele disse o seguinte: "Esse é urn
assunto polêrnico. Os Tribunals de Justica do Rio de Janeiro e do Rio Grande
do Sul já absorverarn as Tribunais de Alcada, então, restam ainda os
Tribunais de Alçada de São Paulo, do Parana e de Minas Gerais. A respeito
desse assunta, foi apresentada na Assembléia Legislativa proposta de
ernenda a Constituição para que ocorresse a extinção dos Tribunals de
Alcada através de sua absorcão pelo Tribunal de Justiça.

Destaque: a respeita desse assunto, tenho urn ponto de vista já firmado.
Entendo que a iniciativa aqul era do Tribunal de Justica. E isto é muito
importante. E, não obstante isso, aproveitei a projeto.

Não pretendo falar sobre as vantagens, as benefIcios, as argurnentos em
favor da segunda instãncia, ate em respeito ao Desernbargador Thiago Ribas,
Presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, que, certamente, ira nos dar uma
dernonstraçáo efetiva e concreta de quem já fez e saiu na frente, de quern foi
pioneira, e a quern aplaudo. Eu me entusiasmo pelo fato de ver que o Rio de
Janeiro sai na frente de Minas Gerais. Eu não gostaria que isso acontecesse,
mas, coma não tern jeito, quem sabe podemos pegar urna carona.

Eu, Tibagy, acrescento apenas que a fusão representa avanço, progresso,
modernidade. 0 Estado que não adotO-la de irnediato, agora, antem, quem
sabe, e não dentro de "dais ou trés anos", corno foi dito aqui, em resposta a
pergunta feita a urn dos expositores membros do Poder Judiciário, este
Estado não estará avancando, progredindo, rnuito menos praticando e
convivendo corn a necessária modernidade.

A segunda proposta, na ordem já indicada, é a do Projeto de Lei
Cornplementar n o 38. Temos aqui uma dificuldade muito grande.



728A redaçâo que está aqui e a seguinte. (- Lee) - '0 Tribunal de Justiça e o
Tribunal de Alçada conservaro residualmente a competéncia para 0processo de julgamento dos seus recursos entregues e remetidos as
secreta,-ias ate a data da promulgacao desta emenda a Constituicao". Entäo o
que acontece? Todo aquele serviço que está là, de imediato vai para o
Tribunal de Alçada. No entanto, a criaçao dos cargos de Juiz do Tribunal de
Alçada é condicionada a necessidade de serviço que eu nâo sei qual e,
porque isso ha tempo é necessárjo De repente, vao ser encamjnhadas para
o Tribunal de Alcada inUmeros processos sem se criarem secretarias Não
temos espaço fIsico. Teremos que alugar urn prédio

Estou terminando Deputado, mas nào posso deixar de falar isso. Entào, 0que acontece? Corn as três Câmaras que ternos là, corn seis Juizes em cada,
os funcionárjos ja nâo estào dando conta de executar o serviço. Estão
levando o serviço para casa. E agora, vâo deslocar esse volume de serviço, e
nos não vamos ter condiçao de julgar. 0 meu Tribunal ficará praticamente
inviabilizado

Ao encerrar o meu pronunciamentom espero ter dado contribuicao e
manifestado as preocupacoes do Tribunal de Alçada em relacâo aos projetos
de interesse do Judiciár:o em tramitacao nesta augusta Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito Obrigado.

Palavras do Cel. PM Jair Cancado Coutinho
Exmo. Sr. Deputado Durval Angelo, Presidente e Coordenador desta

reuniäo; Exmo. Sr. Desembargador Thiago Ribas Filho, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Exmo. Sr. DesembargadorBady Raimundo Cury, representando, nesta oportunidade o egregio Tribunal
de Justiça; senhores membros da Mesa; senhores magistrados; Srs.
Deputados, senhores representantes do Ministério PUblico, senhores
servidores da Assembleja Legislativa e do Poder Judiciário, em especial, os
da Justiça Militar que estão aqui presentes. A nossa exposiçao, Sr. Deputado,
refere-se a proposta de emenda a Constituicao que está em discussão sobre
a unificacao dos tribunais. Quero reafirrnar e dizer a todos que as minhas
referências se restringirao, obviamente, ao Tribunal de Justiça Militar, do qual
sou Presidenfe e o qual represento mesmo porque, quanto a fusão do
Tribunal de Alcada e do Tribunal de Justiça, não ternos cornpetêncja nernautoridade para falar sobre ela.

A posicão do Tribunal de Justiça Militar, Srs. Deputados, senhores
presentes, é a mesma a favor da qual ha três meses nos posicionávamos na
Comissão de Justiça, ou seja, a manutencao do Tribunal de Justiça Militar. E
por qué?
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Tomo a liberdade de apontar algumas razöes, que apresento a refiexão de

todos, mas principalmente dos Srs. Deputados, que tern o poder de legislar.
Primeiro argumento: a Justica Militar é uma justica especializada. 0

Tribunal julga, especificamente, Os crimes dos policiais militares. Trata-se de
uma instituição militar e armada e, como tal, Se, por urn lado, faz,
reconhecidarnente, urn bern a sociedade, por outro, traz perigos extremos
quando ha desvio de conduta.

0 Tribunal de Justiça Militar não julga, como alguns podem pensar, apenas
os policiais militares em leis esparsas, como acontece na justica comum, mas
O faz dentro de urn ordenarnento jurIdico próprio, que, afinal, existe nos
palses do mundo inteiro. Esse ordenamento sustenta-se sobre dois pilares
básicos: a hierarquia e a disciplina, que, com as conotaçöes peculiares da
vida militar, não existem em qualquer outra profissão.

O Tribunal de Justica Militar, corno ôrgão do Poder Judiciário, sendo,
portanto, absolutamente independente, não deixa de ser uma conquista da
Policia Militar, penso eu. Conquista, não no sentido do corporativismo de que
tanto se fala, mas no sentido do Tribunal que julga o policial militar corn
absoluto conhecimento de causa, dando-Ihe o pálio da justica nas açöes
legitimas contra os criminosos e reprimindo-Ihes os desvios de conduta.
Presta, assim, eficaz serviço a sociedade.

Muitos dos que não conhecem a Policia Militar tacham-na de corporativista.
Já Os flOSSOS jurisdicionados - podern perguntar a qualquer elemento da
Poilcia Militar -, em verdadeira antItese, dizem que somos rigorosos e que
condenamos mais cabos e soldados. Tremenda inverdade ou meta verdade.
Alias, não sei se P01 culpa nossa, ou se por falta de informação, por sermos
uma justica pequena que flca escondida por trás de sua missão, quase todas
as referéncias a Justiça Militar são, "data venia", inverdades ou meias
verdades.

o Indice de decisöes condenatórias ou confirrnatárias de condenação na
Justiça Militar é da ordem de 80%. E claro, a PolIcia Militar, tern organizacão
de forma piramidal. Naturairnente, a base é formada por praças, 0 que
representa 80% do total da instituição. Numa PolIcia Militar que tenha 40 mil
homens, a nümero de cabos, soldados e sargentos val chegar a mais de 30
mu.

São esses praças que estão, diuturnamente, nas açães de risco nas ruas,
portanto, corn rnaiores possibilidades de cometer desvios de conduta.

Portanto, e claro que numa porcentagem, ha de ser maior essa
condenaçaes. Observo, entretanto, para constatar que so o Tribunal de
Justiça Militar de Minas condenou oficiais a perda do posto e da patente err

L.
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näon 	 não So

o Tribunal Militar Juntos. Näo estou preconizando o rigor da Justiça Militar,a verdade, 	 mos ri
gorosos somos justos Se a Justica Militar age cornrigor pa ra co

ndenar, age corn coragern para absolver sempre que for o caso.Outra razão que se cotoca e a economia corn a extincao do Tribunal deJustiça Militar. Outra, entendo eu, 'data venja" meja verdade 0 gasto de
toda a Justiça Militar, e não sO do Tribunal mas tarnbérn das audjtorias quecompöem a primeira instância e de 0,052% do orcamento do Estado, e 1,4%da dotacão do Poder Judiciárjo Isso transforma o orcarnento da JustiçaMilitar no menor orcamento do Estado. 0 orcamento da Justica Militar emcomparaçao ao orcamento do Estado é dez vezes menor que 0,5%.
Se superada a extincao permanecem inalterados os encargos financeirosOs pagarnenf5 dos atuais Juizes, dos aposentados de 

Procuradores - aindatemos Procuradores aposentados na Justiça Militar -, pensionistas efuncionários, permanecendo ainda, Os encargos corn as auditorias Emrelacao aos cargos em comissão sabemos, também que ha lei especifica noEstado que protege os funcjonários apostilados quando ha extincao deOrgãos. Naturalmente a Assembléja não quer jamais prejudicar 
Osfuncjonárjos

P
ortanto entendo eu, não haverá essa econornia corn a extincao do

Tribunal de Justica Militar. Se houver, será minima Não sei se uma economia
de palitos iria justjficar a extincao de uma insfituicao de 

pra t icamente meioséculo. Lembro ainda apenas para constar, quanto a esse 
problerna deeconomia, que os JuIzes do Tribunal de Justiça Militar nâo tern assessores,digerindo eles prOprios nos prOprios, de "per sr Os processos, corno apesquisa, os relatOrios as reuniOes e tudo mais.

Alguns costurnam apresentar como argumento o fato de o nümero depr
ocessos por nós julgados não ser tao grande quanto o dos outros Tribunais.Entendo, na verdade que o fundamental não e o nUmero de processos masa forma como são julgados e a importãncja das decisöes para o controle daacão da PolIcja Miljtar.

Ha dois meses em São Paulo eu assistia a urna conferéncia do erninente
Ministro Carlos Mario da Silva Veloso em que ele dizia que talvez o mat major
da justica brasileira - quiçá o Unico - seja a lentidão em razão dos diversosinstrument05 como Os recursos Ora, esta é uma caracteristica da JustiçaMilitar ser célere, dinámjca rápjda Urn processo na Justica Militar, dura de
trés a seis meses ate a decisão final. Pergunto eu: para que então incluir, noexcessivo nUrnero de processos que tern o Tribunal de Justiça - e isso é voz
corrente inclusive dos emirientes Desembargadores -, processos que tern a

731
necessidade de uma solução rápida, devido a própria natureza da instituição
militar?

Os crimes militares, pela prOprla natureza da instituiçãO, tern necessidade
de uma resposta rápida, para 0 bern da disciplina, da hierarquia e da
consolidacãO da instituição militar. Podem ter certeza, senhores, de que o
processo na Justica Militar é refletido, sentido, doldo, porque não julgamos
bandidos; julgamos urn policial militar, urn profissional de seguranca püblica,
urn pai de familia que, eventualmente, em razão do próprio servico, que e de
risco, é levado a julgamento. Entäo, esse processo tern que ser meditado,
refletido, pensado.

Lembro ainda, apenas para conhecirnento dos presentes, que a Justica
Militar não tern sua existência ligada ao periodo chamado revolucionário,
chamado de perlodo de exceçáo ou ditadura. A Justica Militar de Minas
Gerais foi criada pela Lei no 192, de 1936, corn base no art. 84 da
Constituição Federal de 1934, portanto, antes do charnado Estado Novo. Já 0
Tribunal de Justiça Militar foi criado pela Constituicão mais liberal que tivemos
- a de 1946 - e no mesmo ano instalado, ha 50 anos, portanto.

Lembro, ainda, a titulo de inforrnacãO, que a Justica Militar jamais julgou
civis durante toda a sua existência. A competêncla, corno toda a platéia sabe,
é da Justica Militar Federal. E sempre born lembrar as palavras do
Desembargador Lücio Urbano, Presidente do Tribunal de Justica do Estado e
atual Chefe do Judiciário mineiro: "Os tribunais militares julgam questöes
altamente especializadas, em que urn Juiz comum teria dificuldades. Pelas
estatIsticas, pelo que se sabe, esses tribunais julgam ate corn mais rigor,
porque julgam não sO tecnicamente o crime, mas julgam ainda a ação rnilitar".
Essa publicação é do "Estado de Minas" de 15/9/97.

Por essas razães, Srs. Deputados, mernbros da Mesa, Srs. Juizes,
representantes do Ministério Pibflco, senhoras e senhores presenteS,
propugnamos pela manutencão do Tribunal de Justica Mititar. Mas o fazemos

! sobretudo por crermos na nossa instituicão, ou melhor, nas nossas
instituiçoes - Justiça Militar e PolIcia Militar -; por crerrnos em sua eficiência e

: eficácia; por crermos no bern que elas fazem a sociedade; por crermos que
elas são urn fator preponderante e urn instrumento de total eficácia para a
higidez moral da Policia Militar. Creiam, senhoras e senhores, que esta minha

. convicção e este meu discurso, hoje de Juiz, são os mesmos de 15 anos
atras, quando eu era o Coma ndante-Geral da Policia Militar, cargo que exerci,
alias, corn orguiho e dignidade por 3 anos.

Sabemos, Sr. Deputado, que, no Rio Grande do Sul, quando unificararn Os

Tribunals de Justiça e de Alçada, a Assembléia Legistativa houve por bern
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preservar o Tribunal de Justiça Militar, através da Emenda Constitucional no
22/97, constando, no § 50 do art. 114 daquela Constituiçao, que Os Juizes do
Tribunal Militar do Estado "terão vencimentos, vantagens, direitos, garantias,
prerrogativas e impedirnentos iguais aos dos Desembargadores do Tribunal
de Justiça". Uma questão de justiça, de ética e de interesse de toda a
magistratura de primeira instáncia fortificaria urn degrau no escalonamento

Vou terminar, colocando a nossa posiço e o nosso pleito: se as Srs.
Deputados houverem por bern, dentro da soberania que o povo Ihes conferlu
e de acordo corn sua consciência cIvica, aprovar a PEC unificando Os
tribunais, que preservem a Tribunal de Justiça Militar, dando-Ihe a mesmo
tratamento que a Assembléja Legislativa do Rio Grande do Sul deu aos
JuIzes do tribunal daquele Estado. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Ariosvaldo Campos Fires
Exrno. Sr. Deputado Durval Angelo, coordenador desses trabalhos,

autorjdades ilustres cujos nomes ja foram enunciados, Srs. Deputados,
rnagistrados, membros do Ministérjo PUblico, advogados, senhoras e
senhores; a iniciativa desta augusta Assembléja, sob todos os aspectos é
louvável, para trazer ao püblico esta questào de interesse geral,
especialmente daqueles que necessitarri do Poder Judiciário. Daqueles que,
envolvidos ern litIgio, precisam ter pronta e eficazrnente solucionada a
controvérsia na qual se empenharam Gostaria de saudar os participantes
pela colaboraçao excepcional que vêm dando a temática em discussão,
agradecer a convite que me foi dado para aqui estar presente. Sei que a
convite envolve a velha Casa Afonso Pena, onde muitos dos que aqui estão
aprenderarn as letras juridicas, ou rnais do que isso, a arnar as coisas ligadas
ao direito. Devo dizer que resisti a idéia de, sendo a convite, acredito eu, para
a rninha escola, a minha faculdade, eu, como seu Diretor, compar-ecer aqui.
Tentei fazer corn que aqui viesse alguem que estivesse rnais prOximo das
questoes atinentes a estrutura, ao funcionamento e aos fins do prOprio
Judiciário. Mas, depois convencido por vozes diversas, aqui cornpareço e
digo porque resisti. E porque me cubro de uma certa suspeiçào para dizer
algurna coisa sobre a Fader Judiciário. A partir de 1971, quando assumi a
Presidéncia da OAB-Minas Gerais, vivenciel a drama do Judiciário, a drama
dos Juizes que nada pediam, que nada reivindicavam como se fossem
manges da ordem franciscana, a mais pobre, a mais precárja.

Nesse envolvimento, nessa d isposição, pravavelmente a corn portamento
daqueles JuIzes era trazido como pretexto para se negar tudo ao Judiciário,
mesmo em épacas como as atuais, dizendo que a magistrado deve viver a
vida dos manges, a vida de absoluta sobriedade.
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Acho que se elogiável foi a posiçao no passado, firmada num contexto
diferente do atual, aquela atuacãO, provavelmente, terá prejudicado aquilo
que se reivindica em favor do Judiciário nos dias que car-rem. Qualquer
pedido que se faca do Fader Judiciário vem sobre a timbre de reivindicacöes
que näa deveriam ser feitas, porque o magistrado nasceu para viver a vida
dos franciscanos.

Coloco essa questãa para dizer desde logo que tuda aquilo que se
reivindica em favor do Fader Judiciário, digo isso claramente porque
acompanhei tudo e gracas a Deus, nessa altura da minha vida, näo estou
aqul para bajular nem pedir nem reivindicar nada a ninguém. Formei a minha
cansciência nissa, não e passivel que urn Fader que está disposto a resolver
as questoes mais impartantes, mais fundamentais da vida do homem que
está em litigia, lutando por sua liberdade na area criminal, au par seus
interesses patrimaniais, as vezes, mais legitimas na area d ye!, possa não Ihe
dar resposta da apreciaçâo jurisdicional pronta, eficaz e eficiente.

Entãa, verificando rapidamente a que se poe nos diversas projetas que
tramitam nesta Casa, cancordo corn todos eles, fazendo apenas uma ou duas
observacOes, prirneiro, sabre a unificaçäo das instândias recursais. Farece-
me que é urn tema fundamental, é a pedra de toque das discussOes que
provavelmente se travarão nesta Casa Legislativa.

A princIpia fui contra a histária de se criar urn poder na instância recursal, a
Alçada, cam competência em razào da mater-ia, apenas nisso, diversa
daquela que se depunha para a Poder Judiciário. Entáo, pela sua arigem, nâo
entendia a necessidade de urn poder de alçada, a nãa ser que ele
representasse urn pader de instância a mais, ou seja, que as suas decisOes
pudessem ser revistas pelo prôprio Tribunal de Justica, isso numa ideagâo,
numa reflexao antiga.

A esta altura, entendo que estando em experiência em dais tribunais
importantes do Brasil, Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul e do Rio de
Janeiro, que foram pela unificacão, seria de born alvitre - ja que as tribunais
mineiras funcionarn razoavelrnente quanta a esta divisão - que se aguardasse
urn pouca mais para que pudéssemos adatar aquilo que parece ser hoje uma
tendência do pensamento jurIdico, qual seja, a unificacâo dos tribunais. No
meu moda de ver, desnecessária a sua separação desde a sua arigem.
- Uma segunda observaçaa sabre a criação nas secretarias dos diversos
orgãos de car-gas de assessorarnento: entenda nãa ser necessaria nos
aprofuncjar no assunta, ate por imposiçâo do tempo. Apenas entenderia que
seria a momenta de se pensar seriamente na extiflcäo dessas assessor-las
Colocadas, em nivel de recrutamenta ampla. Par quê? Apenas par-a evitar que
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costumeiramente se jogue essa espécie de nôdoa no Judiciário. Porque
aqueles que no participam do dia-a-dia do Judiciário e que nâo sabem da
importâncja do assessoramento de pessoas que tern a confiança daqueles
que vâo colocar em suas mâos definicoes e pesquisas importantes. No
entanto, para o grande püblico, o que parece estar presente nas suas
reflexöes é que tudo isso nâo passa de uma forma de aumentar a
remuneraçao do Juiz, por meio da contrataco de assessores que trazem,
pela ligacào, as vezes, de sangue, urna ligacao que se transforma ate mesmo
- já ouvi isso - e nào adianta querer explicar a situaçäo diferentemente uma
ligaçao que seria ate mesmo espria.

Assim, por que não transformar esses cargos de assessorarnento salvo o
que merecesse ou que precisasse merecer confiança daquele que o detém
Para charnar ou convocar alguem ao seu serviço? Apenas esse funcionário
nâo seria submetido a concurso pUblico Para o seu ingresso. Faço essa
observacao em defesa do Judiciário, que tantas vezes é injustamente
acusado - eu diria, maldosa e perversarnente acusado - por aqueles que,
participancjo de longe, não penetram nos umbrais daquela casa Para ver
como là se trabalha.

Gostaria ainda de dizer mais duas coisas: discordo do lustre
Desembargador Bady Cury, meu veiho companheiro de Colégio Arnaldo, de
"rachas" naqueles patios de terra vermelha, os quais resultavarn em surras
hornéricas em casa. Eu diria ao ilustre Desembargador que não vejo excesso
de recursos na sisternátjca processual brasileira, ao menos relativamente a
parte criminal. No processo comum, temos apenas a apelacao - e mais nada.

Quanto ao "habeas corpus", sim, no meu entendimento, ele demora muito a
ser julgado. Acho anôrnalo, "data venia" do ilustre Procurador, ser necessário
ouvir a ProcuradorjaGeral de Justiça nesses casos. Trata-se de urn remédio
herOico, rápido, Para socorrer urna eventualidade E urn absurdo submeter ao
crivo da Procuradoria de Justiça aquilo que deveria ser prontamente
resolvido A não ser corn relaçao ao "habeas corpus", nâo vejo major
problerna na perrnanêncja dos demais recursos na sistemátjca brasileira.

Por firn, acho que, numa discussão como esta, não poderlamos deixar de
falar do advogado. A Defensoria Püblica deveria estar presente aqui, nesta
discussao porque o que se reclama aqui é o assoberbamento de trabalho, e
o congestionamento do Poder Judiciàrjo pelo nCimero excessivo de demandas
e de pleitos. Sabemos o quanto é importante o advogado, sobretudo 0
advogado da Defensoria Püblica, que nâo tern interesse em sugerir e
incentivar uma demanda que seja aventureira ou desnecessárja Nessa hora,
o advogado e o grande esquecido. Não sei se o Dr. Marcelo Leonardo, que
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aqui esteve ontem, falou nisso - não pude participar dos debates -, mas a
Defensoria PCiblica deveria ser mais bern estruturada, ate Para evitar que
viessem ao Judiciário pleitos absolutamente desnecessários. Deveria existir
urn aconselharnento e urna recornendação justa, eficiente e lógica.

Por fim, quero, uma vez mais, saudar os eminentes expositores, os
erninentes legisladores, aqueles a quem estamos aprendendo a admirar, a
conhecer e a situar, através das transmissOes da televisão do Legislativo.
Acho que problemas que afligem o Legislativo, que levam a discussäo daquilo
que aqui se passa là Para fora, corno, por exemplo, as subvencaes sociais, e
também, da rnesma forma, o sistema de recrutarnento arnplo, tern repercutido
de forma péssirna, porque näo se pode compreender que aquele que dispute
cargos eleitorais possa dispor, em detrimento de outros que corn eles vâo
disputar as eleicoes, de verbas Para distribuir, ainda que de forma honrada e
honesta. Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Olavo Antonio de Morais Freire
Eminente Deputado Estadual Durval Angelo, ilustre Presiderite dos

trabalhos desta rnanhä; eminente Procurador-Geral de Justica, ilustre e
estimado amigo Dr. Epaminondas Fulgencio, por meio de quern torno a
liberdade de saudar os demais integrantes desta Mesa; senhores mernbros
do Ministério Pblico; senhores magistrados; Srs. Deputados Estaduats;
minhas senhoras e meus senhores, a primeira abordagern que gostaria de
fazer nesta manhä refere-se ao Projeto de Lei n° 1.951/98, do Procurador-
Geral de Justica, que trata da irnplantaçäo de critérios de fixaçâo do subsIdio
mensal aos membros do Ministério Püblico. E importante, antes de adentrar
no mérito desse projeto, fazer uma colocaçäo sobre a reforma administrativa
que teve lugar no Congresso Nacional. Quern teve a oportunidade de
acompanhar o desenrolar da proposta de emenda a Constituicäo nos
corredores do Congresso, nesses ültirnos quatro anos, pôde observar que urn
dos poucos pontos que uniu a bancada governista e a bancada da Oposicâo
fot a necessidade de se estabelecerem instrurnentos legais, a tim de se evitar,
de se eliminarem eventuais distorçOes na folha de pagarnento de
determinados órgãos ou Poderes, sobretudo em algumas unidades
federativas. Dal, estabeleceu-se o primeiro critério, que foi a flxacão de urn
teto salarial Para todo e qualquer membro de Poder, agente politico e servidor
do Estado. Posteriormente, a obrigatoriedade de esses mesmos titulares de
mandato, rnernbros de Poder e agentes politicos serem remunerados corn
urna ünica e exclusiva parcela, nesse caso, rotulada de subsidio. Qual foi o
objetivo disso? 0 objetivo foi exatamente evitar que houvesse, nesses casos
CotOcados, uma parcela baixa de rernuneracáo, corno o vencirnento básico ou
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sobretudo em vista das Ultimas afirmativas equivocadas por parte da opinião
püblica -

Uma análise mais aprofundada do projeto poderá, corn certeza, mostrar que
ele está de acordo corn a espirito da reforma administrativa, Clue vem unindo
tanta a bancada governista quanto a bancada da Oposicão do Congresso
Nacional.

Gostaria, ainda, de acrescentar que, neste primeiro momenta de adequacão
da rernuneracão dos membros do Ministérlo PUblico ao subsIdio mensal, não
se Ira constatar a tao propalado aumento em cascata. Pelo contrário. A
adequaçãa da rernuneração a essa nova parcela remuneratória do subsIdio
provocará tanto a eliminação de excessos em relação a esse teto que venha
a ser fixado, coma tarn bern, ern eventuais casos, as adequacöes necessárias.
Ou seja, a parcela de membros do Ministéria Püblico a ser beneficiada par
esse projeto, em termos de aumento quantitativo de seus vencimentos, é
muito pequena. E born enfatizar isso, sobretuda par-a colocar a debate nos
trilhos corretas no que tange ao subsIdio e ao teto salarial.

Na estrutura atual do Ministéria Püblico, praticamente todos as seus
membros estão em funçôes executivas. 0 que acontece é Clue, hoje, nossa
estrutura de servidores auxiliares aos membros do Ministéria Püblico é
infinitamente inferior as nossas necessidades. E ele urn dos poucos órgãos
pUblicos no Estado em que a proporcão mernbro da instituição-agente
politico-servidor é deficitária.

Se não me engano, segundo as Ultimos dados constatados pela
Superintendência de Procuradoria-Geral, par-a cada cinca membros do
Ministérlo Püblico ha urn servidor auxiliar.

Os Deputados podem constatar que a Promotor de Justiça é seu próprio
datilografo, a Prornator de Justiça é seu própria oficial de diligência, 0
Promotor de Justica e seu próprio serventuário. A estrutura do Ministéria
Püblico e extremamente enxuta. Pode-se dizer que haje as relevantes
atribuiçoes funcionais que são delegadas aos membros do Minister-ia PCjblico
São exercidas pelas próprios agentes politicos. A estrutura auxiliar é rnuito
pequena, não havendo necessidade de codes nessa estrutura.

Gostaria de abordar a questãa da Propasta de Emenda a Constituicão n°
52, do Deputado Durval Angelo. A Associação Mineira do Minister-ia PUblico,
em reiteradas ocasiães, sobretudo dentro desta Casa Legislativa, vem se
manifestando absolutamente favorável a unificação dos Tribunais, apesar de
entendimentos diver-sos, Clue respeitamas. Dando exemplo clara do que
acontece hoje no Ministéria Püblico mineiro, nâo e novidade para nós a
unificacão dos dais órgãas de execuçãa em segunda instância.
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gratificacoes que transformassem esses servidores em sentjdo lato da
expressão em verdaderros priviiegjados dentro da estrutura de foiha depagamento. Podemos observar que o teto par-a remuneraço previsto nareforma administrativa nâo é uma novidade. A prOpria C0nstituiço de 1988,
no art. 17 do Ato das D:sposicoes Constjtucjonajs Transitôrias, já estabelecia necessjcjade de urn teto salarial. Ocorre que, em razo de seguidos
precedentes judiciais, foram excluidos desse teto as vantagens pessoais.

Novamente, então, a questao vera a ser discutida na reforma administrativa
,e fol colocado coma limite remuneratOrjo, em qualquer especie, incluidas as

vantagens pessoals, o teto a ser fixado pelos Pres jdentes do PoderExecutivo, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.
0 que a imprensa passa hoje é uma viso distorcida da implantacao 

dosubsIdjo mensal a esses servidores 0 Subsidio universal, na realidade, 
nâoserve como aumento de cascata, como se tern falado. Ele é urn instrumentoabsolutarnente legal, moderno e atualizado par-a a contencäo desses

absurdos Clue esto sendo constatados em todas as unidades da Federaçao.
Pude constatar Clue, no Estado de Minas Gerais, a prOprjo Ministéria

PUblico desde 1992, vern elirninando esse tipo de acréscjmo de parcelarern uneratOrja para seus Promotores e Procuradores de Justiça. 0 exemplo
claro disso é a caso daqueles que hoje exercem cargo de direcäo na
adrninistraçao superior do Ministérjo PUblico, as quais não possuern 

nenhumtipo de gratificacao nenhum tipo de acréscimo em relacao a 
remuneracaoque percebem as demais membr-os da instituiçao , em suas func6es naturais.

Par sua vez, a trabaiho que vem sendo realizado na Assembléja Legislativa
do Estado de Minas Gerais é outro exemplo transparente disso. Seus doisültjmos Presidentes da Casa, Deputado Agostinho Patrüs e Romeu Queiroz,sob a batuta do seu Diretor-Geral, Sr. Dalmir de Jesus, fizeram algo no Cluetange a eliminacao de funcaes gratificadas, de cargos Cornissionados Enfim,já se ye, no poder pübl:co de Minas Gerais, a disposiçao de se adequar afolha de pagarnento a voz constante da sociedade, que exige urn serviço

püblico eficiente, eficaz e sern excessos em sua folha de pagameno.0 Projeto de Lei n° 1-971/98, do ProcuradorGeral da Justiça, nada mais fazdo que estabelecer critérios para a implantacao desse subsIdjo mensal e sualimitacao ao teto a ser fixado na esfera federal.
Trata-se, na realidade, de urn rnecanjsmo absolutarnente normal, justo do

ponto de vista social, e que, corn certeza, Ira valorizar a membro do Ministérjo
PUblico retirando da Instituicao a pecha de privilegjada no setor püblico,
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738Atraves da Lei Complementar n o 25, de 13/11/92, não existe, no ámbjto doMinjsférjo PUblico, diferença entre Os Procuradores de Justiça que trabalhamno Tribunal de Alcada e Os que estão Operando no Tribunal de Justiça. Antes
havia uma hierarquia e urna verticalizacao da carreira, sendo necessãrjos
critérios de promocao por mereclrnento ou por antiguidade para ascender ao
cargo mais alto da funcão. Hoje temos tão-somente o critério de Procurador
de Justiça.

Do ponto de vista operacional, não houve nenhum tipo de impedimento
nenhum tipo de obstáculo a implantag5o dessa unificacao Toda a adequacao
dessa estrutura foi feita em urn Unico momento, a partir da sancão da lei. Dou
meu testemunho, porque na época era Diretor do Ministérjo Püblico e pude
avaliar que, em pouquIssimas semanas, ate em questão de dias, toda a
estrutura já estava funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo ded issonãncia em relação ao trabalho anteriormente exercido por duasestruturas

sso não é uma novidade no ãmbito do Ministério Püblico, e os resultados
que advieram da unificacao dessas duas categorias foram extremamente
benéficos. Houve uma reducao no quadro de servidores urna reducão de
espaço dentro do próprio prédio sede da Procuradoria de Justiça. Por suavez, Os prejuIzos que poderjam ser causados sobretudo no que tange aotrâmjte normal dos processos, não ocorreram 0 tramjte foi normal, sem
excessos de prazos, enfirn, e urn exemplo dentro do Estado de Minas Gerais
de que a unificacao dos órgãos de execucao em segunda instáncia é
perfeitarnente pOssivel, corn urn prazo minimo sem necessidade de nenhum
tipo de "vacatjo legis" para a implantacao da proposta.

São essas as minhas ponderacaes nesta manhã, voltando a enfatizar, que
a Assembjéia Legislativa de Minas Gerais e, hoje, sem sombra de dOvida, a
Casa parlamentar mais vanguardeira da Federacao brasileira, no que tange
as aspiracoes populares A implantacao do subsidjo mensal corn a fixacao de
urn teto salarial para todos os membros de Poder e agentes politicos é uma
medida de absoluta justiça que a sociedade exige e que não pode ser
delegada. Não haverá aumento em cascata. Em alguns casos haverá,
inclusive, o corte de vantagens pessoajs em funcao do valor a ser fixado.

São essas as consideracaes que em nome da entidade de ciasse da
Associacao Mineira do Ministérlo Pjblico gostaria de fazer nesta manhã.
Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn alegria e orguiho por sua presença nesta CasaLegisativa, a coordenadoria concede a palavra ao Desembargador Thiago
Ribas Filho, Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que disporá
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de 20 minutos para a sua exposição.

Palavras do Desembargador Thiago Ribas Filho
Exmo. Sr. Deputado Durval Angelo, Sr. Presidente desta reunião,

coordenador dos nossos trabalhos, em cuja pessoa saüdo os demais
componentes da Mesa, que nos brindaram corn belas exposicöes, de forma a
aumentar a minha responsabilidade ao falar por Ciltimo, esperando que, pelos
dados que you fornecer no meu depoimento, não venha a frustrar a
expectativa do que de mim irão ouvir.

E uma bela iniciativa da Assembléia Legislativa a realizacão deste fOrum
técnico, porque ele visa, evidentemente, a urn diálogo em profundidade corn
Os diversos segmentos ligados ao Judiciãrio, buscando esclarecimentos a
respeito de matérias que estão sendo objeto de propostas de emenda a
Constituiçao e de projetos de lei estaduais, o que é muito benéfico para nOs
todos.

Quero agradecer a gentileza das palavras do nosso Presidente, bern como
por ter-me concedido 5 minutos a mais que os demais expositores,
naturalmente considerando a minha vinda do Rio de Janeiro. Quero, de inicio,
dizer que também sou meio mineiro, porque, embora nascido no Ceará, muito
cedo fui para Juiz de Fora, onde fiquei ate os 15 anos. Digo brincando para os
nossos amigos cariocas que tenho a tenacidade cearense, a sabedoria dos
mineiros, a malandragem carioca e ainda fui me casar corn urna paulista, e
dizem que os paulistas são a locomotiva do Pals. Desse modo, não posso ser
muito bairrista, sou bastante brasileiro para dizer aqui ao Tibagy que nâo me
incomodo se a extinção dos Tribunais de Alcada comecou no Rio de Janeiro
ou se corneçaria em Minas ou no Rio Grande do Sul. 0 importante é que ela
tenha existido e está funcionando conosco rnaravilhosamente.

Mas eu queria, inicialmente, dizer também que vejo que aqui ha urna união
entre os Poderes, da rnesma forma que existe no Rio. A nossa administracão,

. nestes dois anos, no Rio de Janeiro, tern sido marcada por essa identidade,
por essa harmonia entre os Poderes, que e pregada pela Constituicão, claro
que observada a nossa independência. Por exemplo, da parte do Judiciário, o
que nós fizemos 1a no ano passado e este ano relativamente a proposta de
orçarneno em vez de entrega-la ao Executivo, como era tradicional,
Cumprindo o que dispoe a Constituicão, levamos pessoalmente a Presidência

. da Assembléja o projeto e encaminhamos simplesmente ao Governador a
COpia do mesmo, para que tomasse conhecirnento. De igual forma Os projetos
de maior importância, como esse relativo a extinção dos Tribunais de Alçada
e a unificaçao da segunda instância, que fizemos questäo de levar a
Presidéncia da Assembléia, mostrando a importãncia que damos ao Poder
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o Judiciário de hoje não é o de ontem, todos sabemos disso. E mais aberto,
é transparente. Isso tudo começou a partir daqueles anos em que
cuidávamos, no Brasil, de elaborar a Coristituiçao de 1988, quando
inicialmente fomos surpreendidos, ao verificarmos que, no projeto inicial, a
Judiciário já não era urn Poder, e sim urn departamento do Executivo, como
nos paises de regime parlamentar. Pela primeira vez, as JuIzes efetivamente
se uniram num trabaiho de freqUentar a Assembléja Constituinte, de
conversar corn Deputados e Senadores e de expor as suas opiniöes. E clara
que sO queriarnos ser ouvidos e atendidos naqueles interesses que fossem
realmente válidos e importantes. E tenho aqui dais grandes companheiros
que comigo estiveram - Ximeries e Alexandre Herculano -, que bataiharam
conosco e corn muitos outros para que a capItulo do Judiciário representasse
a verdade. Na época, eu era Presidente da Associaçâo dos Magistrados do
Rio de Janeiro. F hoje realmente somos mais conhecidos, näo tanto quanta
deverIamos nao sO dos membros do Legislativo como da prOpria imprensa,
que nos desconhecia - e muitas vezes ainda nos desconhece - fazendo ate
referências a decisöes judiciais como se fossem pareceres, e ha uma
necessidade de, evidentemente, nOs nos conhecermos.

Chegamos a conclusâo, as JuIzes que integravam a Associaçao dos
Magistrados Brasileiros, que nem nOs mesmos nos conheciamos. Ha tempos
atrás, nOs conheciamos a nosso segmento particular - as rnineiros, a
Judiciário de Minas; as cariocas, a Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - e
precisávamos traçar urn perfil do magistrado brasileiro. Entâo, fizemos urn
trabalho, do qual tive a aportunidade de ser a coordenador, que chamamos
de 'DiagnOstica da Justiça - a Perfil do Magistrado Brasileiro". 0 irnpartante
desse trabalho e que ele tinha urn subtitula: "Urna pesquisa para melhor
servir". Não era simplesmente para saber quem éramos e a que faziarnos,
mas visando, evidenternente, ao serviço. A atuação do Colégia de
Presidentes dos Tribunais, cuja secretaria é presidida pelo Desembargador
José Fernandes Filha, ex-Presidente do nasso Tribunal de Justiça e também
da Associacão dos Magistrados Brasiteiros, todos podem senti-la coma de
natureza iristitucjonal nâo carparativista Estamos, hoje, acampanhando as
grandes projetos nas Casas do Congresso, as reforrnas. A Escola Nacional
da Magistratura apresenta aos Deputados e Senadores sugestoes de projetos
de lei processual, para possibilitar urn andarnento mais rápido dos processos,
para melhorar issa tudo que sempre dizem a respeito da rnarosidade da
Justiça. Acompanhamos e, praticamente, exigimos a Lei dos Juizados
Especiais, que está trazendo uma colaboraçao trernenda para a
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funcionarnento da Justica, aproximando cada vez mais as Juizes dos mais
necessitados, e é urn setor em que precisamos par demais da colaboraçâo do
Legislativo e do Executivo para não frustrarmos aquilo que a povo espera da
nossa justica. E grande a preocupacáo dos JuIzes corn a acessa a justica.
Estamos procurando analisar permanentemente a nossa instituição. E é
nessa busca de renovação que cuidamos da unificacâo da 2a instância.

Näo you falar aqui sabre a aspecto técnico de que a colega Tibagy nos
falou, a respeito da iniciativa deste trabalho, parque, no Rio de Janeiro,
fizemos urn processa, digarnos, as avessas. Fizemas, primeiro, a lei estadual.
Ao encaminharrnos a lei estadual, apresentamos a Assembléia Legislativa
uma sugestäa de emenda a Constituiçào que nâa passava de urna adaptaçáo
dos textos constitucionais relativas aos Tribunais de Alçada. Entendi que a
meihor para nâo me perder na expasicâa nern me dernorar muito tempo nela,
que a rnelhor que poderia fazer inicialrnente - depois poderei prestar as
esclarecimentos que forern necessários -, seria ler a mensagem que
enviamos a Assembléla corn a nasso prajeta de tel. Entäo, dizemos aqui (-
L6:) "Os Tribunals de Alçada do Rio de Janeiro foram criados e arganizados
pelas Leis Ordinárias" - eram dais tribunais, urn de matéria cIvel e outro
criminal - "n°s. 489/64 e 272/79, posteriormente incorporadas ao COdigo de
Organizaçäo e Divisão Judiciarias, objetivando aliviar a carga de serviça do
Tribunal de Justiça, destinados ao julgamento das chamadas pequenas
causas, as do Civet, lirnitadas ao valor da acäo, e as do Criminal, aas delitos
de menor potencialidade. Corn a correr do tempo, foram tendo a sua
cornpetência fixada em razão da matéria, ate chegarem ao panto em que haje
se encontram: náo h mais nenhurna diferenca substancial entre a que eles
fazern" - as Tribunals de Alcada - "e a que faz a Tribunal de Justiça". Hauve,
evidentemente, uma passagem de uma carga de serviças par parte do
Tribunal de Justiça para as Tribunals de Alcada. Em alguris Estados essa
carga foi major, em autros, menar.

Par ocasião da elabaracão da Constituiçâo Estadual, as membros dos
Tribunais de Alçadas pedirarn que essa competéncia ficasse registrada na
própria Constituição, para que as Tribunals de Justica não a aumentassem, a
näa ser par meio de emenda canstitucional. Hoje as pequenas causas
julgadas nos juizados especiais tern, nas turmas recursais, das quais fazem
parte as JuIzes de 10 grau, a seu Orgão revisor. Corn a criação, nos tribunals,
de urn órgäa especial, encarregado de tada a matéria da administração das
cortes, além de determinada competência contenciasa, verificou-se, nos
Estadas onde existem Tribunals de Alcada, naquela epaca, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, a desnecessidade de
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sua permanéncia, distribuindo-se o volume de trabaiho por igual a todos Os
Desembargadores, nos diversos Orgão julgadores, que passarão a ter uma
competéncia especifica, possibilitando, em beneflcio dos jurisdicionários
soluçöes mais rápidas e muito mais dinãmicas. Como se ye, a existéncia de
um tribunal ünico, integrado por numerosos membros, não representa na
atualidade nenhuma inconveniência, quer jurisdicional, quer administratjva.

Relativamente ao quinto constitucional, é born observar-se que o ingresso
na judicatura se dá hoje, nos Tribunals de Alcada, o que, sem demérito para
Os que as vagas tern-se candidatado, faz corn que membros do Ministério
Püblico e advogados de grande projeção a eles normalmente nâo concorram,
situação que se modificará corn o ingresso direto no Tribunal de Justiça e a
extinção da pequena carreira "de quinto para quinto", promoçao dos quintos
do Tribunal de Alcada para o de Justiça, o preenchimento vindo a se fazer
pela escoiha do Governador, em efetivo atendimento a norma inspiradora da
criação de tal participação.

Sornado a isso, tern-se hoje urn verdadeiro desperdlcio de recursos
financeiros, corn a existência de trés estruturas adrninistrativas, no caso aqui
são duas, trés quadros de servidores, trés sisternas de informática, trés
departameritos de transpor-te, trés orcamentos autOnornos, para fazerem as
rnesrnissimas coisas. Concursos para preenchimento de cargos de servidores
são triplices, corno triplices se fazem as licitaçoes para aquisição de material
e realizaçao de obras. Muitas vezes adquire-se nos Tribunals, por exemplo,
computadores por preços diferentes.

A aceitação do projeto importará, de irnediato, no retorno dos Juizes da
administraçao, que, no nosso caso, eram quatro - dois Presidentes e dois
Vice-Presidentes - as funçoes judicantes e na extinção das secretarias de
seus gabinetes, onde existe urn grande nümero de funcoes gratificadas e
cargos em comissão, sendo este ültimo ponto o Unico que causa
inconformisrno corn o projeto, exclusivamente por parte de uns poucos
funcionários beneficiados, que, no principal, não sofrerão prejuIzos em seus
direitos. 0 que aconteceu corn o passar dos tempos, não especifico
determinados tribunais do nosso Estado, foi uma distorçáo, porque sendo
esses tribunais menores, as vezes, as suas presidéncias possibilitavam dar
rnelhores condiçães aos seus funcionários, além de cometerem urna faiha, ou
seja, cada vez mais aurnentarem o nümero de cargos em cornissão e de
funçoes gratificadas. A eles está sendo assegurado permanecer no tribunal,
dali saindo, so se optarem, para a 1a instância, instituindo-se dois subquadros
de servidores, a sernelhança do que ocorreu quando da fusão dos Tribunais
de Justiça da Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro, mantida a
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antiguidade nas classes de origem e transferindo-se os cargos para o futuro
quadro ünico a med ida que se vaguem por aposentadoria ou morte.

Então, criamos dois quadros suplernentares, urn para cada tribunal,
mantendo a situacão de antiguidade, de direito de cada funcionário.

"Pelo documento que apresentamos em anexo os erninentes membros da
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro - ALERJ - poderão verificar que,
corn a passar do tempo, a autonomia e independéncia dos tribunais de
alçada.....Foi o que acabei de falar. "...surgirarn distorcOes, as nrneros
indicando a desproporcionalidade entre o quantitativo dos julgadores e
servidores corn o nUrnero de funcaes gratificadas e cargos em comissãa
existentes." Quer dizer que corn a extincão dos alçadas, no Tribunal do Rio de
Janeiro extinguimos, de irnediato, 402 cargos em camissão e funçOes
gratificadas. "A econornia que se fará, decorrente da união e do necessário
enxugarnento dos quadros, so não será total porque, por outro lado, em
retação aos magistrados, será elirninado urn grau na carreira, atualmente
emperrada e desestimulante, corn urn acréscimo de 5% dos vencimentos dos
JuIzes de entrância especial, do interior e dos susbstitutas. Isso tambérn
produzirá efeitos benéficos, pois são por demais reduzidas as ganhas dos
magistrados para as importantes funcöes que exercem (coma dos Srs.
Deputados e dos altos escalöes do Executiva), a que tern desestimulada os
bons advogados a concorrerern as vagas para ingresso na carreira de Juiz
(temos 155 vagas), apesar dos perrnanentes concursas ptiblicos realizados."
Sabemos que em todo a Brasil o nümero dos Julzes é pequeno, mas a
quadro nunca e totalrnente preenchido. Ainda ontem, foram realizadas as
ültirnas provas orais do Ultimo concurso, que teve aproximadarnente 700
candidatos. Apenas 28 foram aprovados. Corn esses 28 aprovados,
continuarernos corn 132 vagas na carreira. Atualmente as candidatos a
rnagistratura são as recém-forrnados, colegas que, evidentemente, conhecem
bern a Direito mas nãa tern grande experiência de vida nern na própria
advocacia. Os advogados mais antigas, que tern urn escritório razoável, não
se interessam em participar desses cancursos.

"Feitas essas consideraçães, tern-se que, pelo projeto, ficarn criados 65
cargos de Desernbargadores, somando-se as atuais cãmaras dos tribunals,
no cIvel e no criminal, num total de 26 Orgãas corn 130 membros, aos quais
se sornarn 10 Desembargadores itinerantes atuando coma volantes em
substituiçaa aos colegas afastadas por motivo de licenca ou férias e cinco
membros da adrninistracão."

0 nosso projeto foi apresentado par todos as rnernbros da adrninistracão,
por mirn, coma Presidente, pelos trés Vice-Presidentes e pelo Corregedor-
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Geral da Justiça. E o órgão especial o aprovou corn apenas trés votos
contrários. Nesse projeto, a coisa é a mais simples do mundo. 0 primeiro
artigo cria 65 cargos de Desembargador e diz em seguida que esses cargos
seräo preenchidos pelo critério constitucional de promoçâo por antiguidade e
merecimento. Preenchidos os cargos, esvaziados os alçadas, ficam extintos
esses alçadas. Entáo, não houve soluçáo de continuidade. Ninguern precisou
ser colocado em disponibilidade. A coisa funcionou muito bern, como tambérn,
na prática, porque permaneceram os mesmos nümeros de cémaras dos
tribunals de alçada já integrando o Tribunal de Justica. Então, o mesmo
nUmero de magistrados, as mesmas instalaçoes. Quer dizer, cada qual já
funcionava nas suas câmaras, nos seus órgãos julgadores, de maneira que
não houve nenhum problema.

Outra coisa é que houve urn perfeito acertamento entre todos porque havia
urn quadro de antiguidade, ünico, dos dois tribunals de alçada. Conversel
pessoalmente corn todos eles nurna reunião que fizemos, dizendo que não
havia sentido para qualquer disputa no tocante a merecimento, por causa da
antigüidade, e todos concordaram em assinar urn docurnento por meio do
qual concordavam expressarnente na rnanutençào da antiguidade entào
existente.

No projeto também deixou-se "a critério do Tribunal de Justiça, por ser 0
Orgão Especial, disciplinar a competência das Seçoes e dos Grupos de
Câmaras e Cârnaras lsoladas, a redistribuiçao dos processos ora existentes
nas trés Cortes: a nova estrutura administrativa e a incorporação dos atuais
servidores do Alçada, para estes já expressando o respeito aos seus direitos,
como não poderia deixar de ser, e que so por livre opção poderao eles vir a
integrar os quadros da 11 instãncia.

No mais, prevê-se que as bens patrimonials dos Tribunals de Alçada
passarão a integrar o acervo do Tribunal de Justiça e que as verbas
orcamentárjas e previsöes de despesas daqueles serão alocadas ao
orçamento deste".

Fez-se também no art. 8 0, a reprodução de artigos do Código de
Organizaçao Judiciária do Estado, em decorréncia desta lei, corn algumas
alteraçoes que entendemos, então, necessárias.

No Rio de Janeiro, por exemplo - e acredito que aqul também seja assim -,
existia uma seção civel reunindo todos os Desernbargadores da area civel.
Era urn órgão gigantesco, corn dez cámaras e 50 rnembros, e havia uma
secão criminal reunindo todos os Desernbargadores da area criminal. Aqui
enxugamos urn pouco e colocamos cada cérnara, que é o órgão primeiro, do
Tribunal de Justiça, representado pelos dois mais antigos. Então, quando
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passarnOs a ter 18 cãrnaras, em lugar de 10, a secão cIvel passou a funcionar
corn 36, e a parte criminal da mesma forma, corn urn nümero menor.

"0 importante que se procura fazer visualizar na apresentacão do projeto
ora encarninhado é que a unificação da 2a lnstãncia na Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, mediante a instituicão de urn sO Orgão de cipula, além de
proporcionar racionalizacão dos serviços judiciais e economia de recursos
orçamentários, em beneflcio do jurisdicionado e do erário estadual, tornará
mais atrativa a sacrificada carreira do Juiz, permitindo-lhe chegar mais
rapidarnente ao Tribunal de Justica, corn a eliminacâo de urn grau na carreira.

Faz-se necessário, por fim, trazer duas informaçOes a augusta Assembléia,
presidida corn vigor e eficiência publicarnente reconhecidas, que são as
seguintes:

a) nos dernais Estados da União, onde existern Tribunals de Alçada, cogita-
Se, hoje, também, da sua extincão, ja existindo projeto neste sentido na
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul."

0 projeto já existia mas foi muito demorado, rnuito discutido, e so veio a ser
aprovado posteriormente ao do Rio de Janeiro.

b) 0 fato de constar na Constituição Estadual de 1989 a existéncia de
Tribunals de Alcada, o que constitui mero registro do que já existia no quadro
organizacional da Justica Estadual, criados por lei ordinária de iniciativa do
Tribunal de Justiça na forma da Constituição Federal, sendo também sua a
iniciativa para a sua extinção. (art. 96, II, c).

Por isso mesmo, a caminho seguido pela administracão do Tribunal, aceito
pelo egrégio Orgão especial foi o da proposicão de duas providéncias
legislativas, em ordern sucessiva: l) a iniciativa da apresentacão deste
projeto de lei ordinária: 2) emenda a Constituicão do Estado, a ser defiagrada
oportunamente, por provocacão de urn dos entes legitimados, destinada a
adequar e atualizar a seu texto a nova estrutura do Poder Judiciário estadual,
na conformidade da proposta ja aprovada, cujos termas são apresentados em
anexo.

Quanto a questao da iniciativa para a emenda constitucional, acreditamos e
ja estamos procurando corrigir isso junto ao Congresso, vendo a possibilidade
evidente de o Tribunal de Justica também poder ter essa iniciativa. Hoje em
dia, somente as Governadores e a Assembléia, par urn grande percentual,
podem apresentar essas ernendas.

Terminamos corn as clássicas palavras: " confiantes em que, apOs 0
exame, corn a cuidado costumeiro que tern na apreciacão das matériaS que
he são apresentadas, a ilustre Assembléia Legislativa haverá par bern
aprovar a prapasiçãa ora encaminhada, a Tribunal de Justiça manifesta a V.
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Exa. e aos eminentes componentes da Casa os seus protestos de elevada
consideração e apreço".

Então, acredito que todos os motivos principais, que levamos a Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, passam a ser do conhecimento de
todos. Gostaria de dizer que a experiéncia foi extremamente válida e estamos
funcionando maravilhosamente. Esse projeto de lei foi sancionado pelo
Governador no Dia da Justiça, 8 de dezembro, do ano passado. Em seguida,
foi aprovado pela Assemb!éia e depois sancionado. Em seguida, a prOpria
Assembléia, de acordo com nossa sugestao, apresentou a emenda a
Constituiçao, que nada mais foi que adaptar a Constituiçao âquilo que já tinha
sido feito por meio de lei ordinãria. E isso que tinha a dizer a todos,
agradecendo a convite para aqui comparecer. Mineiro que me sinto, aproveito
para fazer uma citacão do poeta africano Miacoto, que é sempre feita peo
Desembargador José Fernandes. Acho muito interessante a junção que ele
faz das pa!avras "bencão" e "sonho". Então, eu diria, parafraseando Miacoto,
que a iniciativa deste forum, essa uniâo muito grande que existe entre as
membros da Assembléia e as membros do Judiciário nos mais diversos
segmentos, e da familia judicial, do Ministério Püblico, da Ordem dos
Advogados e da Defensoria faz corn que a gente se sinta num momenta
"abençonhado", ou seja, de bençao e sonho. Muito obrigado.

Esciarecimentos Sobre os Debates
o Sr. Presidente - Agora, daremos iriIcio a fase de debates. A

coordenadoria informa ao Plenário que as participantes poderào formular
perguntas aos senhores expositores. As questöes poderão ser encaminhadas
por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar a debate, solicitarnos
aos participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, que
sejam objetivos e suciritos, dispensadas as formalidades das saudaçOes
pessoais. Cada participante disporá de 3 minutos para fazer sua intervençao.
Esta coordenadoria ira intercalar uma intervençao oral e uma leitura de
pergunta formulada pelo participante.

Debates
o Sr. Presidente - Inicialmente, passaremos a palavra, por 3 minutos, ao Dr.

Epaminondas Fulgénclo.
o Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto - Eminente Deputado Durval Angelo,

minha fala é muito rápida, ja que tive a oportunidade de ontem colocar a
posição oficial do Ministério PUblico ou do Procurador-Geral da Justica a
respeito da unificação dos tribunais, manifestando-me favorável ate mesmo
par uma questão de caeréncia, já que procedemos dessa forma no âmbito do
Ministério POblico, que tern hoje sO urna classe de Procuradores de Justiça
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que oficiam em 20 grau. As razöes técnicas, já cansei de repeti-las, mesmo
porque declinadas pea eminente Desembargador do Rio de Janeiro. Dirigi-
me a V. Exa. apenas porque minha instituição foi citada aqui pelo eminente
Prof. Ariosvaldo de Campos Pires. Faço minha manifestaçao concordando e
discordanda em parte corn S. Exa. Dna, primeiramente, que ontem eu ja
discordava do Desembargadar Bady Cury, dizendo que a problema da justica
absolutamente não esta no excesso de recursos.

Temos, entre as vánias causas da morosidade da Justiça, a do formalismo
excessivo imposto pela lei. Esse formalismo excessivo não está nos recursos,
está no primeiro grau. Não temos formalismo excessivo, temos demora
excessiva nos julgamentos em Brasilia. Os tribunais superiores,
lamentavelmente, levam anos para decidir determinadas causas.

Citel urn exemplo, Dr. Ariosvaldo, de urn mandado de seguranca que tern
prioridade imposta pela lei, interposto pela Ministéria POblico estadual que
está no TSE ha três anos sem nern urn despacho sequer. Agora, quero
apenas e tão-somente discordar de V. Exa. quando cita a participacâo do
Ministério Püblico no "habeas corpus" para tratar de morosidade da justica.

Se ha uma coisa que e menos demorada, poderia ate ser mais rapida, é a
"habeas corpus", medida urgente. A Procuradoria-Geral de Justiça mantém,
permanentemente, urn Pracurador de Justica em plantãa, isenta da
distribuiçao de feitos para manifestação em 24 haras. Acho que a participacãa
do Ministénio PUblico é absolutamente indispensável e S. Exa. sabe, coma
professor de Direito Processual Penal que e, que a retirada do Ministério
POblico na participação do "habeas corpus" implicaria ate rnesmo a quebra do
tradjcional principlo do contraditório, que e uma garantia constitucional. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente - Pergunta escrita de AntOnio Sérvulo dos Santos, Juiz de
Direito, dirigida ao Juiz Tibagy Sales de Oliveira: "0 volume de servico no
Tribunal de Alçada justifica a criacão de cargos no Tribunal de Alçada?
Quantos processos julga cada Juiz no Tribunal de Alcada rnensalmente?".

0 Sr. Tibagy Sales de Oliveira - Fico muita honrado corn a pergunta que
me e dirigida. lnfelizmente, tenho em máos a estatIstica do mês de outubro,
que cia o seguinte resultado. Darei apenas a resultado na area civel, que e a
area de V. Exa. Contando os votos de relator, revisor e yoga!, foram julgados
no mes de outubro, 6.341 recursos, tenho aqui o docurnento. 0 que dá em
media, dividindo-se pelo ntrnero de juizes, 190 processas.

Aproveita a oportunidade para acrescentar o seguinte: 190, coma ternas 10
meses no ano, teremas 1.900 recursas. Vamos tirar 400, deixando 1.500, se
6 que o nOmero que a Juiz deve julgar 6 de 300, se dividissemos esse
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resultado de 1.500 por 300, dará 5. Teriamos de ter urn nUmero ideal de
JuIzes no Tribunal de Alçada, multiplicando isso af, de 250 Juizes. Temos 24,
é 10%, está born.

o Sr. Presidente - A coordenadoria tern uma pergunta também dirigida a
todos os participantes da Mesa sabre a questão da Proposta de Emenda a
Constituicao n° 52, chamada vIcio de iniciativa. Sobre a questâo mesma da
canstituclonajidade da matéria, parque a art. 64 da Constituicaa do Estado,
quando trata da rnatéria sabre emenda da Canstituiçao, so prevé, corno entes
legitimados para apresentar emendas, 1/3 das câmaras municipais de Minas
Gerais, a Governador do Estado ou urn dos membros do Poder Legislativo,
corn urn nCiniero mnimo de assinaturas exigidas, no § 1. Então, neste caso,
O Tribunal de Justiça nâo poderia apresentar emenda 0 CanstituicOo para
propar a extinção de tribunal inferior.
o § 10 do art. 64 reza a seguinte: "As regras de iniciativa privativa

pertinentes 0 legislação Infraconstitucianal não se apticarn a campetência
para apresenfacao da proposta de que trata este artigo". NOo ha nenhuma
acOo direta de Incanstitucianalidade a respeita desse dispasitiva. Gastaria que
as participantes e expasitares, a começar pela Dr. Ariasvaldo Campos Pires,
falassern sabre a questOo da Constitucionaljdade do projeta, cam referéncia 0
iniciativa. Esse ponta paderO ser urn problerna, a partir do momenta em que
for apravado na Assernbleia, parque suscitarO questöes nesse sentido.

Quero dizer ainda que nOo estamos falando em extinçäo. Na realidade, a
prapasta fala em unificação 0 art. 96 da Constituiçao Federal fala em
extinçao, mas nós criarnas urna figura nova, do panto de vista intencional,
falando em unificaçao, e nOo em extinçOo de tribunal.

o Sr. Ariosvatdo Campos Pires - Acho que esse drible que se dá através da
utilizacäo de expressöes da canstitucionatidade ao prajeta é adrnissivel e
respeitOvel. Acho que hO canstitucionalidade no caso.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Dr. Tibagy Salles de Oliveira.
o Sr. Tibagy Salles de Oliveira - Acho que nOo passa acrescentar rnais

nada ao que fai dita, ate parque fiz questOa de trazer para a debate
exatarnente pranunciarnentas das mais altas autaridades em DireitoCanstitucional. NOa tenho dOvida quanta a iniciativa. Apenas ratifica a que JO
disse e ainda reitero aquelas manifestacoes de prafessores e cientistas do
D:reito Constitucional as quais tive a prazer de ler.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Desembargador Bady Raimundo Cury.o Desembargador Bady Raimunda Cury - NOo you pantificar aqui comajurista nem canstitucianalista nem you citar dautrinadores Tenha em mâos
urn acOrdOa do Supremo Tribunal Federal, que é a guarda e a vaz da
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ConstituicOa, publicada, no "Diana do JudiciOrio", de 11/9/98. Trata-se da
Açãa Direta de Incanstitucionalidade n° 725-4, do Rio Grande do Rio Grande
do Sul - relator Ministra Mareira Alves. Esse acOrdOo diz a seguinte. (- Lé:)

"Açao Direta de Inconstitucionalidade, § 1 0 e 30 do art. 104 da Constituiç0a
do Estado do Rio Grande do Sul. Campasicaa do Tribunal Militar do Estado.
Inconstitucionalidade formal, panque, pelo dispasto no art. 125, § 30, da
Constituic0o Federal, hO expressa reserva constitucional federal em favor da
lei ordinOria estadual, de iniciativa exciusiva do Tribunal de Justica, para a
criacão da Justica Militar estadual, e sendo certo que, competinda a essa lei
ordinOria a criacOo dessa Justica, a eta também compete a sua arganizacOa e
a sua extinçOo, näo pade a Carta Magna Estadual criar nem manter a criação
ja existente, organizar nem extinguir a Justica Militar estadual.

Acão que se julga procedente, para declarar-se a inconstitucionalidade dos
§ 1° e 30 do art. 104 da Constituicao do Estado do Rio Grande do Sul".

Disse ainda a Ministra Moreira Alves: "Objeta-se que a privacidade da
iniciativa que a art. 144, § 50, da Carta Magna reserva ao Tribunal de Justiça,
relativamente a alteraçOo da organizaçOo e da divisäo judiciOrias, não se
aplica a emenda constitucional. Mas a objecOo não pracede. 0 pader
constituinte dos Estadas membros näo é origin0rio nern absoluto; é derivado
e dependente da ordem juridica institulda na Constituição Federal. Aquila que
as Assembléias Legislativas Estaduais náo podem fazer par rneio de lei
ordinOria, em razäo de a matéria pertencer a iniciativa de outra Pader, nãa a
podem, também, par meia de emenda constitucional". Recebi esse acOrdOo
hoje de manhO e nào pude me deter muito nele.

Parece-me clara a texta. Passo-o, par isso, aa exame da Mesa e you dizer
que não quero estabelecer nenhum canflita de competência entre a Tribunal
de Justiça de Minas Gerais e a Assembléia Legislativa. Isso é a voz do
Supremo Tribunal Federal, e you dizer que, pessoalmente, respeito a
Assembléja de Minas Gerais.

o Sr. Presidente (Deputado Durval Angela) - Sabre a mesma questaa,
Cel.PM Jair Cançada Coutinho.

o Cel.PM Jair Cancado Coutinho - Sr. Deputado, tambérn nào you me
arvorar em dizer se é constitucianal ou inconstitucianal. Eu, coma sempre fiz,
respeita a pranunciamenta da Assembléia Legislativa, que é realmente
Soberana pela pader que a povo Ihe deu. Agora, ha realmente, coma disse
aqui a Desembargador Bady, principalmente, sabre a Tribunal Militar e a
Justiça Militar do Rio Grande do Sul, algumas acöes nesse sentido, e a
Supremo tern reconhecido essa inconstitucionalidade. Se bern que V. Exa.
ressaltou que a praposta näa fala em extinçaa, mas sim em unificacäo. Entào,
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seriam problemas juridicos a serern discutidos e analisados. Como o
Desembargador Bady, entendo que uma decisáo da Assembléla é soberana e
deve ser respeitada.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Sr. Olavo AntOnio de Morals Freire.
o Sr. Olavo Antonio de Morais Freire - Deputado, acredito que, como o

prOprio autor da proposta definiu, a questão trata de unificaçào de tribunals e
nâo de extincão. Ainda que os efeitos decorrentes da proposta possam ser
guais, não vejo, a princIpio, o vIclo de ilegitimidade.

o Sr. Presidente - Pergunta escrita do Sr. Adalberto Ribeiro JUnior, Juiz de
Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dirigida ao Desernbargador
Thiago Ribas: 'Teria V. Exa. enfrentado algum tipo de pressäo contrária a
unificaçao do Tribunal de Alçada ao de Justiça?"

o Desembargador Thiago Ribas Filho - Não, absolutarnente. Não encontrei
nenhuma objeção major assirn. E bern verdade que cinco anos antes eu já
havia tido uma iniciativa parecida, e naquela ocasião nâo fomos felizes,
embora por pequena diferença. Mas insistinios e, conforme disse,
conseguimos uma ampa maioria no Orgäo oficial. Dos 25, apenas 3 votaram
contra. E se foi a própria adrninistraçâo do Tribunal que apresentou a
proposiçâo, foi urna demonstraçao de que, efetivamente, era desejo da
ci:ipula do Tribunal que essa extinção se fizesse. lsso foi efetivamente muito
impor-tante. As vezes, em determinados lugares, acham que a posiçào
principal dos Desembargadores perderia tanta importância pelo nUmero maior
de seus componentes do Tribunal de Justica, mas não vejo nada disso como
importante. Alias, ate, pessoalmente, gostaria que nOs fOssemos chamados
de JuIzes do Tribunal de Justiça em vez de que Desembargadores.

o Sr. Presidente - Pergunta oral do Dr. Tibagy Salles de Oliveira.
o Sr. Tibagy Salles de Oliveira - Eu gostaria de fazer uma indagaçao ao

rneu querido mestre, professor e advogado que mais admiro, Ariosvaldo
Campos Pires. Desejo esclarecer que a pergunta e porque, talvez, eu nào
tenha compreendido bern o que V. Exa. disse. Entao, como ficou essa dCivida,
e agora é a hora dos debates... E apenas uma questáo sobre a qual tive urna
dUvida: V. Exa. afirmou que discordou ou discorda da criação dos dois
tribunals na sua origem, portanto, ha 34 anos, aproximadarnente. Como V.
Exa. poderia explicar a espera para se adotar a fusão agora já em Minas
Gerais?

o Sr. Ariosvaldo Campos Pires - Talvez nâo me tenha feito compreender. 0
que quis dizer é que, quando da criação dos Tribunais de Alçada, eu rião via
razâo para sua criaçào. Entendi que, na sua origem, já havia uma
divergencia.
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Entäo, é claro que rninha opiniào, ao curso do tempo, foi-se modificando,

porque entendi que os serviços prestados pelo Alçada foram de tal ordem
que, a esta altura, rigorosamente, não seria necessário fazer a unificaçâo.
Não deveria ter havido a bipartição, mas, agora, entendo que nâo deve haver
a unificacâo. Isso por motivos filosóficos. No entanto, ha razães de ordem
administrativa, de contenção de gastos e outras coisas mais que nao foram,
para mim, objeto de exame e que poderiam estar a indicar essa necessidade.

o Sr. Presidente - Pergunta de Cibele, do "Jamal do Advogado", da OAB-
MG, ao Sr. Bady Raimundo Cury: '0 Tribunal de Justica está trabalhando na
revisão da divisão e da organizacão judiciárias. Ernbora a unificacão seja um
assunto ja sob a responsabilidade do Legislativo, o Tribunal pode definir,
nessa revisão, o destino dessa proposta de unificação?"

o Desembargador Bady Raimundo Cury - Não tenho dUvida, alias, urn
acôrdão atual do Supremo dá legitimidade ao Tribunal para isso.

Fiz uma leitura rápida da matéria, que me chegou as mãos agora e que já
passei a Mesa, e quero ressaltar que, segundo ponto de vista exciusivamente
pessoal, devemos prestigiar as decisOes da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

Em nossa lei de revisão da divisão e da organizacão judiciárias, varnos
cuidar naturalmente de toda a estrutura judiciária. E isso merece urn debate
mais reflexivo, o que, lamento, está demorando denials. Gostaria que a
Tribunal de Justiça já tivesse decidido sobre isso, rnas queira Deus que no
Primeiro semestre do ano vindouro consigamos terminar essa revisâo.

0 Sr. Presidente - Ternos aqul urn questionamento dirigido a Mesa, e esta
flão se furtará a respondê-lo. Perguntam por que a Defensoria PUblica está
ausente da Mesa dos trabalhos.

Na verdade, rnuitas outras entidades e organismos poderiarn também estar
Participando da Mesa, porque as fOruns técnicos do Poder Legislativo são
democráticos e organizados por entidades externas a Casa.

Acreditamos, no entanto, que a representacão por meio da participação nos
debates é também uma presenca válida. Estão presentes aqui, também, a
Ministério PUblico e a Faculdade de Direito.

Querernos entender, portanto, que a Defensoria PCiblica, entidade vinculada
a Secretaria da Justiça e uma das funçOes essenciais ao exercicio da justica,
coma prevê a Constituição, faz-se presente no debate.

Pergunta oral de Edilane das Graças Andrade, Presidente do Sindicato dos
Serviciores da Justiça da 21 Instância de Minas Gerais, dirigida ao Presidente
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Tiago Ribas Filho.

A Sra. Edilane das Graças Andrade - Primeiramente, em nome do SINJUS,
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corn a dispensa que fizemos de muitos funcionários do prOprio Tribunal de
Justica, foram readquirindo as suas posicOes. Uma coisa que está
acontecendo em vários setores - e no Rio de Janeiro acontecia - é o medo da
reforma previdenciária. Houve urn nümero excepcional de aposentadorias dos
servidores. Por parte de determinados segmentos diretivos, muitos desses
servidores aposentados, por sua alta qualidade, voltavarn, eram chamados
para exercer fu nçao gratificada.

Contrariando a muitos, eu mesmo fiquei muito triste em relação a
determinados funcionários que conhecia, quase todos, a exceçao de uns
cinco, considerados efetivamente necessários, foram devolvidos a sua
aposentadoria. Voltaram a ser aposentados, porque näo podiamos permitir
que eles permanecessem corn funçaes gratificadas, embora fossem
merecedores, em detrimento de funcionários que permaneceram e estavam
sendo prejudicados. Era isso que podia lhe esciarecer.

O Sr. Presidente - Pergunta de Geraldo José Duarte de Paula, do Tribunal
de Alçada de Minas Gerais, dirigida ao Dr. Tibagy Salles de Oliveira: 'A
extinção do Tribunal de Alçada, corn a transferéncia de sua competência para
o Tribunal de Justiça, traz alguma economia ao Estado, rnesmo sendo criados
16 cargos de Desernbargador, 24 de Juiz de Alçada e outros de Assessor e
Assistente?".

O Sr. Tibagy Salles de Oliveira - Creio que a resposta rnais concreta e
objetiva para a pergunta poderia ser dada e deve ser dada pelo
Desembargador Thiago Ribas, que ja teve a experiência.

Não sei se é possIvel. Eu gostaria de reverter a pergunta e pedir ao
Desembargador Thiago para respondê-la, Presidente.

O Desembargador Thiago Ribas Filho - Ha aqui esse projeto de aumento do
flUmero de Desernbargadores e do nOmero de JuIzes dos alçadas. Ha
necessidade de haver, na segunda instancia, esse nümero maior de membros
dos tribunals? Isso é o que nos perguntarnos. Diante do volume de processos
que existe, está havendo atraso na prestaçâo jurisdicional por parte dos
tribunals? Se ha esse atraso, esses cargos devem ser criados, mas isso nâo
impede que se proceda a essa fusâo. Ao que eu saiba, somados os membros
dos Tribunals de Justiça e Alçada - seriam 50 mais 44 - terlamos urn total de
94 membros. Näo vejo nenhum prejuizo. Estamos funcionando perfeitamente
bern corn 145. Quer dizer, somados esses 94 corn os 16 e os outros, não se
chegara aos 145. Tenho certeza de que o problema e simplesmente de
ad ministracao 0 orgao especial é aquele que cuida dessa parte
ad ministrativa e do principal. As coisas funcionam bern, sendo necessário
tambem, num segundo passo, que se faca a especializaçao das rnatérias que
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752parabenizo o Deputado Durval Angelo pela oportunidade que ele 

estáproporcionando através deste fOrum técnico, de o Poder Judicjárjo seexpressar e dizer o que está acontecendo pois parecemos ser urn 
poderechadof	

, mas não somos. Precisamos cada vez mais de espaço para dizer de
flossas deficiências

Nesta Oportunidade reiterarnos a necessidade de que se aprove a proposta
de orcamento enviada a esta Casa pelo Desembargador Lücio Urbano, pois efundamental que Os Desembargadores e os JuIzes, auxiliados pelosservidores possam prestar a tutela juri sdicional que todo cidadäo merece Sea proposta não for aprovada, nada disso será possivel

Gostar-ia que o Desembargador Tiago Ribas, Presjdente do Tribunal deJustiça do Rio de Janeiro, falasse urn pouco sobre a receptjvjdade dos
servidores a unificaçao. Eles foram ouvidos nesse processo de 

unificac5o7Os Desembargadores tiveram a preocupaçao de ouvi-Jos nesse processo?O Desembargador Tiago Ribas FlIho - Nao houve a participaçao direta dos
servidores nesse projeto. Essa é uma coisa que aqul poderá ate ser 

corrigida.Mas sempre mantivernos contato corn Os sindjcatos dos titujares de cartório,
dos Oficiais de Justiça e dos servidores em geral. Estamos sempre 

juntos.Alias, varnos fazer urn convénjo a pedido deles, corn a CEF, para a aquisio
de casa prOprja. 	 ça

O que aconteceu relativamente aos servidores fol o que disse em nossa
exposiçao ao apresentar o projeto. Havia uma inchacao muito grande dos
quadros, como existe na Assembleja Legislativa e em todos os segmentos do
serviço pOblico. Isso já faz parte do sistema brasileiro 

especialmente emalguns lugares que ja tiveram muito destaque, como é o caso do Rio de
Janeiro, que foi Capita! federal. Na Capital federal, o nUmero de funcjonárjos écrescente

O que surgiu? Antigamene quando os funcionárjos eram rnuito ma!-remunerados, surgiram determinadas leis e providéncias para permitir e
conceder gratificaçoes e incorporacaes gerando abusos muito grandes emrelaçao a isso.

Entao, houve uma Insatisfaçao por parte dos funcionários exatamente
daquejes que perceb lam gratificaçoes bastante grandes, incompativeis corn asituacao. Ao extinguirmos 402 funcoes gratificadas e cargos em comissâo dos
Tribunals de Alcada e fazermos a unificaçao dos Tribunais mantivemos 

0direito deles a antiguidade fazendo aqueles quadros suplernentares a que eu
me referi. A medida que haja vacáncia todos eles passam para 

0 quadroOnico.
A segunda questâo foi exatarnente esta: aqueles que realrnente tern valor,
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devam serjulgadas, Para urn melhor resultado no andamento dos processos.

0 Sr. Presidente - Eu gostaria de fazer urn questionamento ao Dr. Bady e
ao Dr. Tibagy, porque estamos ficando sO na questão da unificacão. Os
outros projetos, da lei complementar e da lei ordinária, de criação de cargos
não estão sendo tratados. 0 da questâo orcarnentaria será discutido a tarde.
Ontem, nurna pesquisa do Tribunal de Justiça, fol dito que 40% dos feitos
acabam não sendo apreciados, quer dizer, não ha condição de atender a 40%
dos feitos, corn a produção hoje de 350 mil feitos julgados pelo Judiciário em
Minas, por ano. Ha, inclusive, urna pesquisa que mostra que se somássemos
a defasagem ano a ano, de 1993 a 1997, terIarnos quase 900 mil processos
de alguma forma morosos em atraso ou parados, vamos dizer assim, sem
contar as anos anteriores. Al eu gostaria de questionar. Acredito que hoje, ao
se falar em orcamento, deverIanios ver a questão de se reequipar 0
Judiciário, por uma questäo de cidadania, na rnesma importância de fazer
uma estrada, de construir uma escola, de melhorar a saide. Acho que a
importãncja tern de ser a mesma.

Eu gostaria de uma abordagern nesse sentido porque acredito que OS
processas que ficam no gargalo são as dos mais pobres, que dependem da
justiça gratuita, dos que não tern advogados que conhecern artimanhas e
mesmo conhecjmentos juridicos Para protelar ou agilizar urn processo. Eu
queria saber se realmente ha algum dada nesse sentido. Se não são as
processos daqueles que não tern as melhores advogados, as mais
competentes ou que não tern condicoes de pagar urn advogado que acabam
fazendo esse gargalo de 40%, a que rnostra corno a estrutura é perversa e a
necessidade de se reequipar a Judiciário. Al pergunto se a criação desses
cargos traz uma solução significativa. Se é entendimerito tanto do Alçada
como do Justiça que e fundamental a existência desses cargos. E ha também
a questão dos subsIdios. Em que implica esse aurnento? Vai haver a
aumento anunciado pela imprensa, corn a adaptacao da nossa legislaçâo, da
Ernenda Constitucional n o 19 e da lei federal que veio posteriormente? Isso
vai implicar em aumento ou, ao estabelecer-se a teto, teremos uma reduçâo
de salários mais altos, coma a de funcionários ou a dos prOprios Deputados
Estaduais? Eu gostaria que as dais abordassem esses outros projetas que
não estão sendo tratados aqui.
0 Desembargador Bady Raimundo Cury - Eu gostaria de responder ao

ilustre Deputado porque ele faz umas observaçoes que acho interessantes e
corn as quais eu comungo. Acho que a entrega da prestaçâo jurisdicional
deve ter a preocupaçao sobretudo corn a jurisdicionado.

E eu não tenho dtivida de que esses processos que estão retidos - quando
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ele fala em 40%, não fala em termos de julgarnentos de segunda instância -
no Tribunal de Justica, p0550 garantir que estamos corn as servicos em dia e
corn as prazos processuais sendo cumpridos, ate porque as processos que
estão em mãos dos Desembargadores saem mensalmente publicados no
"Minas Gerais". Aqueles que estão fora do prazo saem publicados.

Pois muito bern, ainda que seja corn sobreesforco, gracas a Deus posso
dizer que a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais está corn o serviço
em dia. Agora, posso dizer que temos 40% da massa dos processos do
Estado retidos. E isso prejudica aquele que não tern urn born advogado, que
não tern influência Para pedir dentro dos cartOrios Para que seu processo
ande, que não tern, as vezes, relacionamento cam a Juiz Para pedir: "Dá
andamenta aquele processo". Ele nao está pedindo Para que julgue
favoravelmente ou contra, mas Para dar preferéncia. E isso nâo deixa de ser
uma maneira, também, de ajudar apenas ao que tern rnelhores recursos ou
urn advogado que se relacione melhor corn as JuIzes. Eu recebo diversoS
pedidos Para isso: "Dá preferência a esse processo".

Então, nOs estamas preocupados corn isso, sirn. E devemas estar
preocupados corn isso. Esse assunta passa, obrigatoriarnente, pelo quê?
Pela aprovaçãa da lei orçarnentária na Assernbléia. Se nãa tivermas a lei
orçamentária aprovada - e sobre ela náo sou eu quern vai falar, será a
Desernbargador Fernandes Filho -, não teremos condiçoes de aumentar a
nUmero de Juizes. E isto se faz necessário: Julzes de 1 0 grau. Agora, na
medida em que aurnentarmas a nümera de JuIzes de 1 0 grau, teremos que
aumentar a nümero dos de 21 grau. Se aumentarmos a nUrnero de serventes
que trazem a massa e a tijola, ternas que aurnentar a nimero de pedreiros
que levantam a parede.

Então, e precisa, sim, aumentar a nürnero de Desembargadores. E nOs
fomos modestos em pedir apenas 16 DesembargadareS Para a Tribunal de
Justiça. Fomos modestos, acredito eu, dentro dos dados colocados pela
própria Presidente do Tribunal de Alçada de Minas Gerais agora, que disse
que precisaria de 250 JuIzes Para ter urn julgarnento razoável. NOs náa
queremas tanto. Mas querernos preparar a segunda instAncia, aumentando a
Tribunal de Alcada, aumentando a Tribunal de Justica Para que, na Lei de
Organizaçao e Divjsão Judiciária, tenhamos condição de aurnentar a nürnera
de JuIzes e de atender a essa rnassa do nasso jurisdicionado mais pobre,
menos aquinhoado, que não tern acesso a agilizacao do Judiciário.

Falou-se aqui sabre a Defensaria Püblica. Tudo a que foi dito aqui, da
necessidade de se aumentar e melhorar a Defensoria PCiblica, quero aplaudir.
Bato Palmas. Acho Otimo. Se me perrnitern estender-me urn pauco mais, a Dr.
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756Ar:osvaldo meu prezado m
co!ega e amigo, disse que nao existe recursos de

mais. Vou dar apenas urn exemplo: dizem que o recurso especial no ternefeito su
spensjvo Mas a entrega da prestacao jurisdicjOnal somente se

aperfeicoa quando é definitiva Entâo, o que é que nos temos? Temos o
recurso especial 0 processo ja vem, ja demandou quatro ou cinco anos aqui,ern dois graus de jurisdicao , na primeira e na segunda instáncias , e depoisternos que processar mais o recurso especial que 

enquanto nâo é julgadoestará segurando o recurso extraordinárjo ao Supremo Tribunal Federal.E
nquanto no for apreciado a recurso especial não vai ser apreciado arecurso extraordinãrjo Vamos ficar aguardando mais dois anos no Tribunal

Superior de Justiça para, entäo, julgar a alegacao de inconstitucionajidade
Isso quer dizer que ha recursos de mais, sim. Permita-me aqui meu prezado
amigo, Dr. Ariosvaldo realmente a advogado criminal, ainda mais a de
defesa, gosta dissa, porque a prescriçao favorece seu cliente. Ele gostadisso. Mas a advogado do d ye!, näo. Ele quer é que a entrega da prestaçaojurlsdicjonaj se faça a mais imedjatamente Possivel, ate para que ele possareceber as seus hanorários

Entâo, ha posicöes diferentes no que diz respeito a essa farmalizaçao aesse excessa de recursos Mas, no que diz respeita ao Tribunal de Alçada de
Minas Gerais, que presta urn senhor serviço, gostaria de dizer que a suafusão corn o Tribunal de Justiça nào ira trazer econornia 

nenhuma. E apreocupaço dos nossas funcionárjos quanto a esse aspecto é muito grande.
o Sr. Tibagy Salles de Oliveira - Born, sao duas colocacaes 

Responderej acada uma separadamente A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que acrlacão dos cargos de 16 Desem bargadores e 24 Juizes no se arnarra,absolutamente nem se comunica corn a Proposta de Emenda a Constituicon° 52.

Ora, pouco impaa que a unificacaa ocorra corn a atual composicao dos
tribunais isto é, 50 mais 44. Poanto a Praposta de Emenda a Constituiçao
n° 52 nâo se comunica Muitas pessoas costumam dizer que uma coisa
prejudica a outra Temos a exemplo do Rio de Janeiro, que tern mais Juizes
que Minas Gerais e onde houve a unificaçaa

o Desernbargador Bady Cury está Ia e sabe a sufoco que 
Os Juizes estáo

sentindo Quando me referj a 250 Juizes no Alcada, pade parecer urn
exagero. Falei do ideal, porque a sistema internacionairnente considerado é
de 300 processos par julgador. Nâo estamos querendo tanto. Mas venhotrazer urn te

stemunho aqui. Na rninha Camara ha poucos dias, urn Juiz teveque tirar licença para tratamento de saüde, parque estava estressado.Estamos, no Tribunal de A!cada da seguinte forma: quando chega urn malote
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em nasso gabinete, sentimos alergia e ojeriza. Se pudéssemos, gostariamos
de jogá-la fora. Não recebemos aquila corn carinho, corn amor, porque nos
sufoca, torna-se urn incOmodo, urn aborrecimento. Como posso trabaihar,
quanda recebo aquele volume enorme de processos! F simplesmente
desumano. Não ha coma produzir no trabalha. E a rnais grave, e isso dôi, e
que a prestação jurisdicional não está ocorrendo adequadamente. Como
posso rever e funcionar corno yogal numa media de 60 processos por
semana? Se alguérn me disser que isso é possIvel, acho born. Ouco muito
falar de nepotisrna e de assessares, etc. Ouvi ontem, aqui, falarem que urn
Juiz do Tribunal de Alcada tern quatro assessores, a que não é verdade;
temos sornente dais. Quern deu essa informação está mat informado. Os dais
so assistentes técnicos e auxiliam a Juiz. Pediria a quem faz esse tipa de
crItica que me desse uma resposta, uma salda, me dissesse se eu posso ser
urn super-homem e julgar 60 processos par sernana. A necessidade de
criaçãa desses cargos e de rnuito tempo. 0 ElpIdio Donizete está aqui e já fez
essa estatIstica, que inclusive ja foi publicada. 0 Dr. Carlos Biazutti, a Dr.
Ximenes e a Dr. Joaquim também já fizerarn essa estatistica para a criaçâo
de cargos, porque tInhamos urna distorçâa no Tribunal. Refiro-me aquele
problema da Ordern. Para canseguirmos criar trés cargos de Juiz foi uma
dificuldade. Felizmente, a Tribunal de Justiça nos auviu e acabau criando-os.
Para issa, foram feitas estatisticas, e, par elas, sinceramente, Minas Gerais é
a Estado que tern a menor nUmero de julgadares, seja em nivel de 10 grau,
seja em nivel de 2 0 grau. A necessidade é antiga.

Em relaçaa aos subsidios, quero fazer aqui urna declaracãa. Ninguern falou
sobre isso, mas estau inteiramente a vontade para falar a respeita. Corn a
fixaçao do teto, you ter prejuIzo. Ja fiz as contas e you ter prejuizo. Tenho 45
anos de serviças contadas. Portanto, tenho a máxirno de quinqüénios.
Contando tudo issa, a meu vencimenta nominal é de R$7.084,00. lsso, depois
de 45 anos de trabalho, sernpre trabaihando dia e noite. Corn a fixacão desse
teta, não terernas absolutamente nenhuma vantagem, ao contrarlo.

o que e essa praposta que veio para a Assembléia Legislativa? E preciso
que se esclareça isso porque, a partir da fixacao do teta, se nâo tivermas urn
dispositivo legal que permita a nasso pagamenta, vamos ficar sem receber.
Então, fixou-se de acordo cam a que se tern de fixar, que são 95%, comeca
corn a Ministro do STJ e aqui \'amos ter para OS Desernbargadores e depois
para as Juizes. Essa fixação é necessária apenas para que possamos
receber, porque, de repente, promulga-se a teta Ia, e não teremas urn
diferencial Isso nao significa nenhum aurnento de despesa ou de vencirnenta,
pelo cantraria, terei reduçâo no rneu salario.
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	Presidente - Corn a palavra, o Desembargador Tiago Ribas Filho.Desembargador Tiago Ribas FiIho - Eu tambem quis colocar a Colher

nessa histOria para dizer ao flosso querido Deputado Durval Angelo,coordenador dos trabaihos que Os JuIzes reconhecem que existern falhas e
muitas outras colsas a corrigir. Agora, quanto a afirmacao de que 

existedis
criminaçao no atendimento aos mais pobres, àqueles Clue buscam a justiçagratuita, essa evldentemente náo aceltamos Na realidade o que acontece éque aqueles que tern advogados tomam as providéncias de acordo corn oCódigo de Processo e movlmentam o processo mais rap idamente Agora,para aquele que é desvaljdo - ate para fornecer 

documentaçao aosDefensores Pblicos e aos advogados dativos encarregados de defendé-los -
ha urna dificuldade maJor. No Rio de Janeiro somente existern varas de
Justiça gratuita no tocante ao direito de famIlia. Acho que elas nern deveriam
ser criadas, a situacâo deveria ser mesclada como era antigamente Mas,nesses casos da vara de famIlia, p0550 Ihes garantir que os processos
andam da mesma forma que os outros.

No tocante ao subsidjo V. Exa. indagou se a Emenda n° 19 dos projetos
estadua,s importará em aumento Sim, em razao do criférlo que o legislador
colocou na Emenda n° 19. Resolveuse fixar urn teto pelo vencimento maxima
de urn ministro do Supremo Tribunal Federal Alias, fol uma rnaldade muito
grande do legislador colocar o Juiz como paradigma. A imprensa vive dizendo
que as Juizes querern ganhar mais. Sim, eles querem mesmo como todosquerem no Legislativo no Executivo. Caso contrário näo terernos pessoasq
ual,ficada5 exercendo a funcao püblica. Todas ficarâo na atividade privada.

Assirn, os nov05 Juizes e que serâo beneficiados porque contarâo como se já
tivessem o tempo máximo de seiço, que é a do Supremo Tribunal Federal.
De rnaneira que vai haver uma aproximaçao muito grande dos vencimentosdos JuIzes de categoria de 10 grau em relacao aos Desem bargadores Vaihaver urn aumento, mas vai ser muito born porque teremos candidatos maisbern qualifica5 advogados que tern malor experjêncja querendo ser JuIzes.

Escrevi urn artigo, que Inclusive passel ao flosso Coordenador, intituado"Verdade sobre os subsidios" publicado no jornal '0 Globo", de 3/11/98, do
qual lerei a seguinte trecho: "A preocupaçao do legislador ao criar, na reformaadministrativa o sistema de subsidjos nâo foi a de que se 

rernunerasse malaos que exercem altos cargos püblicos, mas dupla: a primeira, acabar corn a
hlpocrjsja de se perceber urn pequeno vencimento e, maior Clue ele, a verbade repr

esentaçao bern como a excesso de penduricalhos infeljzmenteOcorridos em alguns segmentos corn as rubricas de gratificaçoes as mais
variadas a segunda, e talvez a principal, foi fazer cessar a situacão anôrnala
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da existéncia de incorporaçöes, de gratificacães, concedidas em leis
protecionistas, a servidores de menor categoria, que passaram a perceber
mais que as próprios agentes püblicos, a que é inaceitável".

Entâo, corn essas incorporacães, ha funcionários nos Tribunais de Justica -
inclusive fizemos urn trabaiho grande no Rio de Janeiro para rever essa
situação porque muitas incorparaçães seráo feitas sobre outras - alguns
funcionários ganham mais que os magistrados.

Como é sabido, em diversas Assembléias, em razâo de várias resoluçoes e
decretos legislativos, ascensoristas e motoristas estão ganhando quantias
incompatIveis corn as funcöes que exercem.

0 Sr. Presidente - Temos, para encerrar, seis perguntas escritas e uma
oral. Neste tema, temos mais três inscritos. Pediriarnos aos interventores que
sejam a mais breve possIvel, para que todos sejarn contempladas e nào
aconteça como ontem, quando muitas questoes ficaram sem ter resposta.
Corn a palavra, a Dr. Epaminondas.

0 Sr. Eparninandas Fulgêncio Neto - Sr. Presidente, gostaria de me
manifestar a respeita da questao dos subsidios, ja que junto corn o prajeto do
Presidente do Tribunal de Justica tramita urn projeta do Procurador-Geral da
Justiça acerca da fixacão de subsidios para as membros do Ministério
PUblico. V. Exa. indaga se haverá au nâo. Gostaria de dizer, e a nosso
eminente Presidente do Tribunal de Alçada fala, inclusive, em nümeros. Eu
näo gostaria nern de falar em nCjmeros. Se vai haver aumento, alguma coisa
vai haver de aumento rnesmo. Mas e precisa que se tenha em mente, que se
compreenda, que náo ha nenhuma iniciativa do Poder Judiciário. Näo ha
nenhuma iniciativa do Ministério PUblico. Estamos apenas atendendo ao
comando constitucional que decorre da Emenda n° 19. E dentro desse
comando constitucional, nâo se outarga nem ao Presidente do Tribunal de
Justiça nem ao Procurador-Geral da Justiça nenhum poder discricionario. Não
coma discutir percentual. Ha apenas a adequaçáo do que era vencimento em
subsjdjo num escalonamento estabelecido em sede constitucional. Não
estamos pensando nern a legislador pensou em estabelecer aumentos para
magistrados e para membros do Ministéria Püblico. Coma foi bern colocado
pelo eminente Desembargador, na realidade a emenda veio acabar corn a
gratificaçao, que, a rneu ver, sernpre foi absurdo. Qualquer sorte de
gratificaçao e absurda. 0 Juiz de Direito, a Promotor de Justica exercem
funcoes relevantes sob a Otica do interesse püblico e devem receber
Condignamente, sem nenhum tipo de gratificaçào. Esse foi a objetiva da
Emenda n° 19. De sorte que, corno foi salientado, teremos em Minas Gerais -
onde a maioria dos Promotores 6 jovem -, muitas Promotores de Justica que,
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em razão de sua juventude, serão efetivamente beneficiados Mas grande
parte daqueles que estão em final de carreira sofrerão urn achatamento
salarial porque temos urn principio da irredutibiljdade de vencirnentos que
entrará em choque também corn o teto dos salários dos Ministros do Supremo
Tribunal. A irredutibjljdade de vencimentos não poderá coritrariar o teto do
Supremo Tribunal Federal. Muitos colegas também sofrerão achatamento
Dal, porque, Sr. Presidente gostaria de reiterar a V. Exas. o pedido que fiz
ontem: que esta Casa convocasse a todos nos, que compornos a Comissão
de Compatibilizacao Orcamentaria do Estado Para que pudéssernos explicar
aos Deputados a razão da nossa proposta orcamentarja e a razão da nossa
proposta de lei que transforma os vencimentos em subsIdios. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Dr. Olavo.
o Sr. Olavo Antonio de Morais Freire - Fico extremamente satisfeito corn 0que está sendo dito agora em relaçao a implantacao dos subsidios e do teto

remuneratOrjo Todas elas corroboram a minha prirneira abordagem, no
momento inicial dos debates, no que tange a necessidade da irnplantaçao
irnedjata deste teto, bern como a adequacao dos subsIdjos. A manifestaçao
do Sr. Presidente do Tribunal de Alcada é uma prova inequIvoca de que
haverá cot-tes de salários na estrutura do Poder Judiciárjo e do Ministérjo
PUblico. A primeira visäo distorcida, por parte dos rneios de comunicacao em
relacao a adequacao dos subsIdios está sendo desfeita nesta Casa. Na
realidade, não se deve falar em aurnento em cascata para membros do
Judiciário e do Ministério PCbLico, não.

o que estamos implantando são critérios de fixaçao de subsIdios e do
prOprio teto salarial. Ha uma prova inafastãvel da austeridade e do rigor, tanto
do Judiciárjo quanto do Ministérjo Püblico, sobre suas parcelas
remuneratOrias

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Desembargador Bady Cury.o Desembargador Bady Cury - Eu diria que, em termos de subsidjo, temosuma cam isadeforca ate pela Emerida n° 19, que nâo é nem poderia ser de
autoria de qualquer dos Poderes do Estado. Estamos acompanhando a Lei n°
9.655, de 2/6/98, que altera o percentual de diferença entre a remuneracao
dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juizes da Justiça Federalde 1° e 21 graus. Essa lei é assinada pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Ela foi sancionada pelo Presidente da Repüblica. Isso, para nOs, é
quase urna carnlsa-de-forca Não estamos pedindo aumento de vencimerito
para Juiz; eu como Desembargador, you ter uma diminuiçao no meu
vencimento se não for respeitado o princIpio da irredutibilidade devencimentos 0 Juiz em inlojo de carreira será beneficjado porque ele ainda
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não tern tempo de servico, ele não tern ainda qUinqüênio, que, como
vantagem, aumenta sua remuneraçáo. Ele terá uma remuneracão
aumentada, porque terá como base o tempo máximo de servico dos outros, e
nós nada mais receberemos a tItulo de quinqüênio. Acho born, porque e
exatarnente no inicio de carreira que o Juiz precisa ser bern remunerado. E
nessa fase que precisamos rernunerar bern o Juiz. E nessa hora que a
carreira é sacrificada: o cidadão tern que rnudar de comarca para comarca,
sem ter urna residência estabilizada, ate chegar na Capital do Estado. E
preciso que haja urna remuneração cornpatIvel corn a importância e as
dificuldades da funçao que ele vai exercer, corn as dificuldades acarretadas
por todas essas mudanças. Ele precisa de uma rernuneração que lhe permita
comprar pelo menos os livros necessários ao exercIcio de sua funcão, porque
não é toda comarca que tern biblioteca juridica, a maioria não tern.

o Sr. Presidente - Pergunta do Sr. José Leão Santiago Campos, Juiz de
Direito da Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete, dirigida ao Cel. PM
Jair Cançado Coutinho: "V. Exa. não acredita que, corn a unificaçao dos
tribunais de segunda instância e a criacão de cãmaras especializadas no
julgamento de crimes militares, a eficiëncia do Tribunal Militar ficaria
mantida?".

o Cel. PM. Jair Cançado Coutinho - Sr. Deputado, Srs. JuIzes, entendo que
a criação de uma câmara para julgamento de crimes militares no Tribunal de
Justiça vern descaracterizar o Tribunal de Justiça Militar, mesmo porque, se
passássemos para Ia, os Juizes seriam Desernbargadores, e entendernos
que é muito honroso ser Desembargador, que é 0 maior posto da
magistratura. Entretanto, entendemos que devemos ficar no Tribunal de
Justiça Militar, porque 11 ficarlamos mais especializados. Não sei como essa
câmara funcionaria e corno ficaria a situacão corn a aposentadoria ou a morte
dos Juizes militares. Entendemos que isso descaracterizarla a Justica Militar.
Para nos seria muito honroso sermos Desernbargadores, rnas estarnos
Convictos de que, perrnanecendo na Justica Militar, corno funciona, como vem
funcionando ha 50 anos, teremos eficiência em nosso trabalho.

Se passar para o Tribunal de Justica, como é que serão feitas as
substituiçoes? Como seria urn Coronel e Juiz fazer parte de uma cârnara do
Tribunal de Justica? São indagaçOes que fazemos como Juizes Militares:
como é que se faria essa substituição?

Acho que e válida a pergunta e também a proposicão. Pessoalmente, para
nós que estamos praticamente em final de carreira, assim como o Dr. Tibagy -
estamos corn 45 anos de serviços lIquidos; corn as férias que não gozamos
chegamos a quase 50 anos -, seria ate mais vantajoso. Pesando os pros e Os
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contras, entendefllOS que para a instituição é melhor que ela permaneça. 762
o Sr. Presidente - Pergunta do D esembargador Murilo Pereira, do Tribunal

de Justica, pelo rnicrofone. PrimeirO, indique a quern seria duigida a pergunta
o Desembrgad0r Murilo Pereira - Desembargador Murilo Pereira, 2 0-Vice-

Presidente do Tribunal de Justica e Diretor da Escola Judicial Edésio
ernandes. you endereçar as perguntas, em primeiro lugar, ao Juiz Tibagy

Salle5. Em segundo lugar, ao Dr. Olavo Antonio. 0 Juiz Tibagy nâo está,
entao you formular a segunda pergunta, dirigida ao emjnente Chefe da
Associaçao dos Promotores de Minas Gerais, Dr. Olavo AntOnio. Este evento
de ontem para cá nos trouxe grandes !icOes, que, certaniente haverào de
esar nos rurnos que esta augusta Casa ha de trazer para estas questOes

aqul tratadas. No que se refere a pergunta gostaria de formula-la ao Dr.
Olavo, a primeira pessoa que fez expressa referenda aos subsidios, que,
Segundo e sabido, estäo sendo diSCUtIdOS pelos três Poderes em Brasilia.
Gostarja que S. Exa. dissesse a opinião da instituiçao que ele representa a

respeito de urn tema que me parece muito importante. Em primeiro lugar, a
roprja CLT cria duas espécies de remuneracao: o chamado salário direto e o

Salário indireto. 0 que está havendo, portanto, em matéria de subsidio, é que
OS membros do Congresso e OS membros da magistratura ficarão
I nferiorizados diante dos Chefes dos Executivos Federal e Estaduais,
0rquanto esses dois Ciltimos tém os chamados salários indiretos Vamos citar

aqul apenas rnoradias que eles tern gratuitamenf e também a alimentação,
41a mesa farta e muito prOdiga, issO é prOprio do cidadão brasileiro.
o que estarnos vendo, e a imprensa ate hoje näo analisou essa matéria,

que me parece estranho e que nOs, magistrados, vamos ganhar muito menos
do que o Sr. Presidente da RepUbliCa, do que o Governador, porque eles tém
5alários indiretOS que fazem parte da remuneracao

Gostaria de fazer a indagaçao ac, Tibagy.
o Sr. Presidente - Seja breve, porqUe 0 tempo se está esgotando.
o Desrnbargad0r Murilo Pereira - Serel breve. 0 Tibagy sabe que os

oritérios que temos de buscar para esse problema da unificação são critérios
que se encontram na matriz, que e a Constituicao Federal E, desde ontem,

OVi aqui nenhurria referência a Constituicão Federal.
Ora, a constituicão Federal, qua1ldo trata do acesso na carreira dos
agistrados, estabelece o critério de promocão por merecimento e por

antiguidade . Em rnomento nenhum, em dispositivo nenhum da Constituiçao,
estabelece que o acesso possa ser feito através da Pretend ida unificaçao.

Em nenhurn mornento, a ConstituicaO diz que esse acesso possa ser feito
Or Critério que ela não prevé. Essa un:ficacao que nada mais é que extinção
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de tribunal, que nada mais é que uma absorçOo e que nada mais é do que a
própria unificacão - a palavra não importa -, não é tratada pela ConstituiçOo
Federal - e muito menos pela Constituição Estadual. De sorte que corremos o
risco de ser legisladores constituintes federals, trazendo para o nosso debate
critérios para uma unificação que não está prevista na Constituição Federal.
Essas são as indagacOes que faco. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Sr. Olavo Antãnio de Morals Freire.
0 Sr. Otavo AntOnio de Morais Freire - Fico satisfeito com a sua indagacão.

Vou me reportar ao prOprio desenrolar da votação da reforma administrativa
no Congresso Nacional. Ficou extrernamente claro o espIrito da Emenda a
Constituição no 19, de que se limite e contenha todo e qualquer excesso de
remuneracão que membros de um Poder e agenteS politicos recebam dos
cofres piblicos. Na realidade, qualquer tipo adicional de vantagem que seja
excedente ao teto fixado em espécie, em meu entendimento, está
terminantemente vedado pelo texto constitucional, pelo art. 27 da Emenda a
Constituiçao n° 19.

Vou mais adiante, quern teve a oportunidade de acompanhar, no Plenário
do Congresso Nacional, a b1tima votação da reforma administrativa teve
acesso a um "paper" divulgado aos Deputados e aos Senadores sobre esse
tipo de salário indireto. Esse texto, de autoria de um jurista, deixava claro que
Os salários indiretos, como no caso que 0 senhor citou, so serão possiveis
mediante cornprovacão dos gastos efetivamente efetuados pelos membros do
Poder e pelos agentes politicos. Ou seja, haverá a necessidade de urn
comprovante relativo aquele gasto do salário indireto para que seja
indenizado Deixa de ser urn acréscimo, urn "plus" em relaçao ao salario.
Passa a ser de natureza indenizatOria.

A partir dal, não obedecido esse comando de natureza indenizatOria, de
ressarcimento, ele é imediatamente decotado pelo teto fixado na Emenda a
Constituiçao no 19. Esse e 0 meu entendimento. DaI, volto a insistir na
necessidade de se fixar o critério do estabelecimento do subsIdio, bem como
do teto salarial. E esse o espirito da reforma administrativa, através da
Emenda a ConstituiçOo n o 19.

0 Sr. Presidente - Temos apenas mais dez minutos para responder as
outras perguntas. 0 tempo está estourado. Para que possamos responder a
todas as perguntas, pediria a geréndia que reduzIssemos o tempo de cada
Interventor, para dois minutos, para que todas as questOes sejarn
contempladas Corn a palavra, o Desernbargador Tibagy Salles de Oliveira.

0 Sr. Tibagy Salles de Oliveira - Fico rnuito feliz corn a observação do
Desembargador Murilo Pereira. Todos sabemos que quando a lei é omissa, 0
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Juiz se transforma em legislador. Fiquei feliz, ainda, em ver a criatividade do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele criou o nUmero de cargos de
Desembargador correspondente ao mesmo nürnero de JuIzes do Tribunal de
Alçada. Em seguida, fez a prornoçâo alternadamente, pelos critérios de
antiguidade e de merecimento, ate que acabassem todos os cargos de Juiz
do Tribunal de Alçada. Consequentemente, como o Tribunal de Alçada ficou
sem Juizes, os cargos foram extintos. Sugiro que aproveitemos a criatividade
do Tribunal do Rio de Janeiro.

o Sr. Presidente - Esta pergunta é do Sr. Leandro Novais Silva e é dirigida
ao Prof. Ariosvaldo Campos Pires. "Em todo o debate foi falado sobre a
questâo das dificuldades e das limitaçoes do orcamento dos Poderes. Não
seria a solução a unificaçao dos projetos? A fusâo dos Tribunais, corn clara
limitação de suas despesas ou estruturas adrninistrativas, e a criação de
alguns cargos de Desembargadora, na tentativa de atender a crescente
demanda, não resolveriam o problema?".

o Sr. Ariosvaldo Campos Pires - Agradeço a pergunta. Já explicitei o rneu
ponto de vista numa intervenção anterior. E claro que não examinei o aspecto
administrativo e de contenção de gastos, mas apenas a questão filosOfica
dessa unificação.

Pediria licença para dizer duas coisinhas finais, Sr. Presidente. Quanto a
objeção ou a contra-objeção do ilustre Dr. Epaminondas, diria que o atraso
não está no parecer, quando se trata de "habeas corpus", mas sim na
tramitação do processo, dos autos ate merecer esse parecer. Ele tern de ser
encaminhado a Procuradoria e tern de voitar da Procuradoria. Segundo,
quanto ao nepotismo, devo dizer que näo encampo essa critica, mas apenas
disse que eta existe e e preciso que o Poder Judiciário se preocupe corn ela.
Por que não criar, em lugar do chamado recrutamento amplo, um corpo de
assessores permarientes que teria ingresso no Judiciário por meio do
concurso de titulos e provas? E apenas isso.

o Sr. Presidente - Pergunta de Nilo, Caldas Drumond dirigida ao
Desembargador Thiago Ribas: "A noticiada econornia financeira corn a
unificaçâo dos Tribunais no Rio de Janeiro permitiu sua reversão para 0
meihor reaparelhamento do Judiciárjo?".

o Desembargador Thiago Ribas Filho - Evidentemente que sirn. E claro que
a economia se reverte em benefIcio de outros segmentos. Temos também 16
no Rio de Janeiro, não sei se existe isso em Minas, mas ha em outros
Estados, urn fundo de reserva em que determinadas verbas entrarn
diretarnente nos cofres do Tribunal de Justiça. De maneira que, corn a
aplicação desse fundo de reserva, temos tido uma agilidade rnaior, uma vez
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que as grandes obras que tern de ser feitas, as grandes despesas como
corn pras de grandes apareihos e tudo, tern de ser feitas por meio de licitação.
A lei de licitacáo é bastante perversa, é uma lei que desconfia do
administrador e faz corn que tudo seja muito demorado. Então, essa reversão
tern urna aplicacão praticamente imediata.

o Sr. Presidente - Ana Maria Jabur, JuIza de Direito de Sabarã, ao
Presidente do Tribunal de Alçada, Sr. Tibagy Salles de Oliveira: "Em
participacão na tarde de ontem neste fOrum técnico, o Desembargador Garcia
Leão se posicionou favoravelrnente a unificacão dos Tribunais. Entretanto,
condicionou-a a urn periodo de adaptação de dois a trés anos. Do ponto de
vista do Tribunal presidido por V. Exa., ha a necessidade de adaptação ou o
Tribunal de Alçada está neste mornento preparado para a fusão?".

o Sr. Tibagy Salles de Oliveira - Agradeco a pergunta e já ofereci
resposta a ela. Eu apenas não me expressei da maneira como eu gostaria de
me expressar. Considero urn prazo de dois a trés anos demasiadamente
longo, principalmente, na epoca em que tudo se processa velozmente, em
razão do aperfeiçoamento tecnológico. Antigamente, falava-se em geracão.
Isso está fora de moda. A menos tempo, falava-se em décadas. Atualmente,
fala-se em ano. De modo que, a se admitirem dois a trés anos, se não
implantarrnos logo o Tribunal de Alçada, estaremos atrasados em trés
geraçOes.

o Sr. Presidente - Da Sra. Nádia, do "Jornal Justica", da AMAGIS, ao
Desembargador Bady Cury. São duas perguntas dirigidas a ele. Vamos faze-
las ao mesmo tempo, e ele teria os quatro minutos. "Se o Tribunal de Justiça
flão tern legitimidade para apresentar ernenda constitucional, que diferenca
faz a proposta ser iniciada pelo Executivo ou pelo Legislativo?" Da Sra.
Cibele, do "Jornal do Advogado": "Gostaria que o senhor relacionasse os
motivos pelos quais ainda existe resisténcia no Tribunal de Justica contra a
proposta de unificação".

o Desembargador Bady Rairnundo Cury - Sobre a prirneira pergunta, que
fala que o Tribunal de Justiça não tern legitimidade. Essa é uma afirmativa
que não e nossa, pelo contrário, entendemos que a iniciativa é do Tribunal de
Justiça, pelo rnenos isso e o que foi lido aqui agora, em terrnos de decisão do
Supremo Tribunal Federal. Ele tern legitirnidade, sim, para propor a emenda
Constitucional. Agora, quero dizer e you continuar ressalvando: eu respeito a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Pessoalrnente, corn ou sem
legitimidade, respeito a Assembléia. Isso poderá ser suprido num
entendimento de alto nivel, se o Tribunal de Justiça encampar a pioposta.

Agora gostaria de relacionar os motivos pelos quais ainda existe resistència
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Pri meiramente é born explicar a seguinte: pessoalmente näo sou contra a
unificacéo do Tribunal de Justiça corn o de Alcada. Acho que essa pode ser
uma experiência válida, mas a preocupacao demonstrada pelo Diretor da
Faculdade de Direito procede. Sugere ele aguardar urn determinado tempo,
para verificarmos coma essa unificaçao se estabelece e se sedimenta nos
Estados quejá a promoveram

Sou mineiro. Gosto de andar seguramente, e minha preocupacao no que
diz respeito a unificacao dos tribunais e qualquer modificacao do Judiciário, é
saber se vai melhorar a entrega da prestacao jurisdicional Isso, para mim, é
que é importante De que maneira tudo isso vai agilizar a entrega da
prestaçao jurisdicional? Vanios ficar corn o mesmo n(Jmero de JuIzes? Todos
terâo o titulo de Desembargador? Ora, isso não é a importante 0 problemanão está al.

Verificamos que ha peculiaridades no Rio de Janeiro que não existem em
Minas Gerais. Vou dizer por qué. Em nosso Estado, nâo vamos economizar
nada corn a extincao do Tribunal de Alçada. Tenho aqui as repercussöesfinanceiras caso isso venha a ocorrer (- Lee)

"Os vencimentos dos magistradas, corn a supressao de uma instáncia,
serão carrigidos automaticamente, elevando a foiha de pagamento emR$8. 620.75042 ao ano". E par que? Porque se se diminuir urn grau na
carreira vai-se aumeritar, naturalmente em 5% a vencimenta de cada Juiz.
Nada tenho contra, mas se estamos falando em economia

"As repercussöes de férias, aboria de férias, férias-prêmio e outras
vantagens elevarão a valor anual para aproximadamente R$12.000.00000

0 quadro de servidores do Tribunal de Alcada possui, em sua estrutura,117 cargos comissionados Corn a extinçao do Tribunal, todos as ocupantes
ficam automaticamente apostilados E a que estabelece a art. 8 0 da Lei n o9.532, de 30/12/87", votada na Assembléja Legislativa do Estado de Minas
Gerais, "que dispôe sabre a remuneracao de cargo de provimento emcomissâo para fins de apostilamento e apasentadoria "In Verbis": 'Ao atual
ocupante de cargo de provimento em comissãa em Orgão da administracao
direta que venha a ser extinto ou transformado em decorréncia da reformaadm inistrativa, fica assegurado a direito a percepcao da remuneracao do
cargo que estiver exercendo na data da extincâo ou transfor-maçaa"

Vejam, então, as senhores que os 117 cargos comissionados estaräoapostilados. A lei está aqui, you passá-Ia a Mesa, apesar de ela ter sidovatada par esta Casa.
Ha 55 funcionárjos apostilados no quadra dos servidores do Tribunal de
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Alçada. Em resumo: 172 cargos, ou seja 117+55 permanecerão coma custo
real na foiha de pagamenta.

Entäo, a extinção do Tribunal de Alcada em Minas náo impiicará economia
nenhuma.

Ha outra cansideraçãa que me parece muito importante: fui Juiz do Tribunal
de Alçada, e foi muita válida minha permanéncia ali e muita válida a
experiéncia de julgamento coletiva.

Ha uma diferenca entre a juizo que julga isoladamente - a chamado juizo
monocrático - e a que julga coletivamente - a juiza coletivo. 0 Juiz que sai de
uma vara criminal e vai para a Tribunal de Alcada tern a oportunidade de
amadurecer em terrnas de julgamento coletivo, a que é muito irnpartante.

0 Tribunal de Justiça se enganou redondamente aa passar a campeténcia
de direito tributário do Estada para a Tribunal de Alçada. Na minha opinião,
issa está errado. Matéria tributária, que é diretarnente ligada a matéria
constitucional, tern de ficar no Tribunal de Justica mesmo.

Esse e panto de vista pessoal que também representa a panto de vista de
metade da Carte de Justiça do Estado de Minas Gerais. Farnas vencidas,
parque a disposiçäo regimental diz que, se hauver ernpate, prevalece a
prajeta. Mas metade vatau contra rnandar matéria Tributária para a Tribunal
de Alçada.

E par qué? 0 Juiz que sai de uma vara de execucão criminal por exemplo,
que fica muita tempo na jurisdicaa criminal, ao chegar ao Tribunal de Alcada,
vai amadurecer em termas de julgamenta de autras ramos do direito, a que é
muito irnportante. Issa e séria. Entâo, ele vai para uma Cémara CIvel se vaga
hauver numa Cârnara civel. Prestem atenção, que matéria tributaria e matéria
canstitucianal dizern respeita a própria cidadania e a estrutura do Estado e
demandam urn certa amadurecimenta do julgador. Esse amadurecimento ele
alcançará corn essa experiência que eu entendo altamente válida no Tribunal
de Alçada. Ele, que julgava ainda isoladamente, vai julgar coletivamente e
amadurecer corn a experiência dos calegas mais antigas, nessas decisöes
que sâa da maiar impartância.

Prestem atenção, you enfatizar: näo sou contra a fusâa dos dois Tribunais.
Apenas aguardaria que no Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul e no
Tribunal de Justica do Rio de Janeiro a coisa se sedirnentasse rnais urn ou
dais anas, para vermas se isso se traduziu em benefIcia para a jurisdicionada,
e nâo em benefIcio para 0 Juiz.

Existem reivindicaçöes carparativas que são válidas. Mas essas
reivindicaçoes corparativas nãa devern prejudicar o nassa jurisdicionado,
porque esta e a finalidade do Judiciário: atender aos conflitos hurnanas
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existentes, e e nossa obrigaço faze-b
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da meihor maneira possIvel. Muitoobrigado.

o Sr. Presidente - A Sra. Dilce Alves de Oliveira, da Defensoria PUblica
cOnvida o Dr. Tibagy e Os demais membros da Mesa para conhecerem
pessoalmente o trabaiho da Defensoria

Encerramento
o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocaçâo a Presidéncia

manifesta seus agradecimentos aos ilustres expositores as demais
autoridades e participantes e ao püblico em geral pela honrosa presença
encerra a reuniáo, convocando os Deputados para a reunião especial de logo
mais as 14 horas, nos termo do editab de convocacao Levanta-se a reunieo.

ATA DA 103 REUNIAO ESPECIAL, EM 13/11/98
Presidéncia do Deputado Sebastião Navarro Vieira

Sumário Comparecirnento - Abertura - Ata - Composicao da Mesa -
Destinacao da reunião - Palavras do Sr. Marcus VinIcius Pestana - Palavrasdo Desembargador José Fernandes Filho - Palavras do Sr. Elpidio Donizetti -Paiavras do Desembargador Adroaldo Furtado FabrIcio - Pa!avras do Sr José
Luciano Pereira - Esclarecirnentos sobre os debates - Debates -
Encerramento

Comparecirnento
- Comparecem os Deputados
Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patrüs - Antãnio Roberto - Durval Angelo

- Ermano Batista - Geraldo Santanna - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Henrique - Leonidio Bouças - Marco Regis - Olinto Godinho -
Raul Lima Neto - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Sebastiâo Navarro Veira) - As 14hl5min,

declaro aberta a reuniao. Sob a protecão de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabaihos. Corn a pabavra, o Sr. 2 0-Secret6rjo,para proceder a leitura da ata da reunio anterior.

Ata
- 0 Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 21-Secret6rio "ad hoc", procede a

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sern restricoes.
Composicao da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa os
Exmos. Srs. Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva, Secretárjo do
Planejamento e Coordenacao Geral; Desembargador José Fernandes Filho,
Presidente da Comissäo Executiva do Colégio Permanente de Presidentes
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dos Tribunais de Justica do Brasil; Elpidio Donizetti, Presiderite da
Associacäo dos Magistrados Mineiros; Desembargador Adroaldo Furtado
Fabricio, ex-Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do
Sul; Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral do Estado de Minas
Gerais, e José Luciano Pereira, membro da equipe de transição do Governo
do Estado de Minas Gerais.

Destinaco da Reuniào
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento do Forum

Técnico Organizacâo do Poder Judiciário: Novas Perspectivas, corn o tema
"Orçamento do Judiciário de Minas Gerais". Serão discutidos a execução
orcarnentária atuab, a proposta apresentada pebo Tribunal de Justica para
1999, as necessidades, os limites e as possibilidades.

Pabavras do Sr. Marcus VinIcius Pestana
O Sr. Secretário Marcus Vinicius Pestana - Exmo. Sr. Deputado Sebastião

Navarro Vieira, Presidente desta reuniäo; Desembargador Adroaldo Furtado
Fabricio, ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sub;
Desembargador José Fernandes Fibho, Presidente da Comissâo Executiva do
Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justica do Brasil; Srs.
Epaminondas Fulgêncio, Procurador-Gerab de Justica; ElpIdio Donizetti,
Presidente da Associação dos Magistrados; José Luciano Pereira, membro da
equipe de transicäo do novo Governo estaduab, em prirneiro bugar, gostaria de
agradecer a Assembbéia Legislativa por mais esse honroso convite para
participar de urn forum técnico, para que possamos discutir urn importante
ponto, que rnerece toda a nossa e reflexão. E extremamente oportuna a
iniciativa de nos reunirmos nesta Casa de ref]exào, onde deve irnperar e ser
traduzido o espirito da democracia. Esta é a Casa adequada para que esses
encontros ocorram.

Farei uma breve apresentaçâo de niimeros e reflexães, procurando
Contribuir corn a discijssão do terna. Creio que existe vetores
importantIssimos, na reabidade brasibeira e mundiab, que cobocam,
obrigatoriamente, 0 tema da reforma e da modernizaçâo do setor pUblico nos
seus mais variados segmentos. A rnodernização tecnobogica e o
fortalecimento da democracia em uma sociedade, que cada vez mais exige
serviços pUblicos de quabidade, universalizados e essenciais para 0
funcionamento da econornia e da democracia, e urna realidade presente,
acoplada a fenOmenos como a gbobalizacáo e a modernizacão tecnolOgica.
Por outro lado, a crise fiscal e o estrangubarnento orcamentario e financeiro do
setor pübbico brasibeiro expoem, de forma inquestionével, o tema da reforma e
da modernizaçao do Estado. Isso diz respeito náo apenas ao ajuste fiscal
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ecessárjo porque nâo é passIvel carregar urn deficit" agregado em torno de
7,5% a 7,7% do PIB, que é em quanto fecharemos este ano, e no é pass ivej
f:nancjar isso a iongo prazo - esse é urn raciocinfo bastante simples, quaiquer
famiija, qualquer trabaihador e quaiquer dona de casa consegue perceber
que nâo se pode gastar mais do que se tern, 

indefinidarnente Por outro lado,näo se trata apenas da questao orcamentarja e financeira, precisa-se redefinirciararnente qual é esse Estado que pretendemos ági!, moderno e a seiço do
cidadão isso está em pauta no Brash, mais do que flunca, e nâo podemos
postergar mais as solucöes Vejo quatro pianos, quatro questoesfunda

mentais, que tern de ser respond idas peia sociedade brasileira por meiodos seus mecanismos de representacao e participaçao .
A primelra grande pergunta é: o que a sociedade deseja que o Estado faca?

Qual é o papel do Estado? 0 que pode ser deiegado para a iniciativa privada,para as or
ganizaçoes soc:ajs pübiicas, não estatajs? Quais sao, efetivamente,

as tarefas que devem ficar a cargo do setor püblico, sendo indelegaveis?Quais são as prioridades do Estado e que face eie deve ter? Como devern se
articular corn a sociedade a iniciativa privada e as organizaçoes sociais, paracumprir suas tarefas básicas ? 0 que o Estado deve diretamente executar?Por-tanto uma grande discussão gira em torno do real papel do Estado.
Detectado isso, e preciso perguntar quem faz a qué. Ha subjacente nesse
caso uma discussão de pacto federativo 0 que devem fazer Os municipiosas Estados e a Governo Federal? Essa divisão de trabaiho que perpassa adi
scussão de pacto federativo é o segundo passo depois de definido

global mente a que a setor pUblico deve fazer e o que a sociedade esperadele.
Em terceiro piano, depois de respondidas essas questoes e precjso vercoma se financia isso, a que custo. Nesse caso, entra tambem 

efetivamente aquestao da eficiéncia, do nIvel de qualidade que se espera, além de umaquesteo introduzida peios economistas . a restricao arcamentarja Ternos quepracurar, em detej-minado nIvei de pradutjvjdade e eficiéncia, a nivelPerseguido de qualidade conslderandose uma restriçao objetiva que é aorcamentar:a Nem tudo que se quer se pode, e é preciso trabalhar paraadequar as demandas legitimas da sociedade e as necessidades imperativasde suprir serviços pUblicos essencjajs a realjdad 
orcamentarjofiEquacion0 isso 	 nanceira, é precisa perguntar quem pagara a conta, quernfinancjará lsso tern a ver, também, corn a reforma tributárja e com toda a

discussâo presente Coma percebemos então, ha uma pauta enorme a serp
ercorricja e ela está sendo enfrentada pela saciedade brasileira nas

discussOes presentes e nas votacoes das reformas constitucionais Ha urn
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roteiro de questães essenciais, e, considerando-se tais questoes, entrando no
tema do seminário, é preciso perguntar: nessa quadra da história brasileira
em que se coloca a exigência da refarma e da modernizaçao do Estado, onde
se situa a função do Judiciário? Eia é essencial, prioritária? Acredito que
ninguérn tenha düvidas corn relação a essencialidade para a vida de uma
sociedade democrática do fortalecimento do setor judiciário e de todas as
funçOes relativas a implantação dessa importante pailtica püblica. inciuo ai
desde a sistema de seguranca pUbiica, corn as policias, a Defensoria Pübiica,
a Ministéria PUbiico ate a Poder Judiciário. Ninguém tern düvidas de que,
nesse nova Estada moderno que surge renovado, ágil, a Judiciário tern urn
papei central e ninguém questiona a sua essenciaiidade. No Brash!, temos
uma percepcão em relacäo a isso menar do que a dos autros povos.
Impressiona-me, e e fácil perceber, coma é intensa a presenca desse Poder
na cuitura americana. Coma é marcante a questâa dos direitos civis e
democráticos na vida da sociedade! Coma a questãa da cidadania é tratada
priaritariarnente através das reiacöes corn a Judiciário, enfocando-se,
priorizando-se, vaiorizando-se esse papei central que ele tern.

Essa consciência, essa demanda da saciedade é crescente par em razáo
do deseja de urna justica ágil, de uma justica de quaiidade, de uma justica
que atenda as expectativas da sociedade. Contextuaiizei a que penso sabre
issa, que traduz o pensamento do Governo mineira. E preciso ficar clara e
reafirmar a cada minuto a essencialidade de urn Judiciário forte, moderna,
bern equipado e que cansiga responder as dernandas da sociedade.

Apresentarei, a fim de trazer a refiexão, aiguns nrrmeros sobre a
procedimenta de Minas Gerais quanta ao financiamento do Poder Judiciário,
além de aiguns parãmetros que contribuem para visualizarrnas meihor a
questao. Então, gastaria de pedir a prajecàa, a fim de que as pessoas
passam acampanhar. 0 primeira quadra diz respeita a participacão das
despesas do Poder Judiciário nas receitas livres do Tesouro. Nesse
percentual nãa estáa computadas as receitas vinculadas da administraçäa
indireta. Todas as receitas vincuiadas, carimbadas, mesmo aqueias que são
vincuiadas ao prOprio Poder Judiciária, estãa excluidas. Trata-se de uma
reflexãa em tar-no dos recursos efetivamente livres dispanIveis no Tesoura.
Coma podemos abservar, de 1995 a 1998, as despesas cam a Judiciário
oscilaram de urn patamar de 8,4 em 1996, a uma projeção de 10% neste ana,
mantenda a media de participação de 9,5; 8,4; 9 e 10% dos recursas
efetivamente livres disponIveis no Tesoura.

A segunda transparência indica a distribuicao interna no Poder Judiciário,
onde a carnportamento em relacão aas Tribunais de Justiça, de Alçada e de



772Justiça Militar é extremamente estávej, revelando urn padrào bern equiJibra 0de gastos, o que tern a ver corn a caracterIstica das funcoes de cada urn
desses Orgãos: o Tribunal de Justiça, corn uma capilaridade muito maior, querdizer, uma exigencia de prestacao de serviços, o cumprimento de suas
funcoes básicas, nurn patamar em torno de 90%; o Tribunal de Alcada, em
torno de 8%; e o Tribunal de Justiça Militar, em torno de 1,3 a 1,5%.

A outra transparéncia diz respeito a urna discussão que já teve lugar aqui,
ou seja, a situação para o próximo ano. Enviamos ao Legislativo umaproposta orcamentaria corn a prevjsão de urn aumento de 4% sobre o orcado
em 1998. No entanto, existe urn rnecanjsmo constitucional previsto no art. 155
da Constituicâo Estaduaf que é a Comissâo de 

Compatibilizaçao entrePoderes, cujo papel é gerar Os consensos necessários construir, dentro do
espIrito de Independéncia e autonomia dos Poderes, 

Os espaçoscOmpartilhados de refjexâo Tern sido urn exemplo de convivéncia
democrática urn exemplo de cooperaçao entre Os Poderes Neste ano, aConstituicão preve que a Comissão de Com patibilizaçao - da qual fazemparte o Presicjente da Assernbléia, o ProcuradorGera! de Justiça e OsPresidentes dos Tribunais -, ao final do esforço de consensualizaçao emita
urn Jaudo conclusivo e consensual sobre a capacidade de o Estado arcar corn
as propostas parciais que vierem a partir do planejamento de cada urn dosPoderes

Tivernos diversas reunioes, compartilhamos sentimentos, mas nem todasas informacoes estavam disponIvejs Existe urna particularidade em relaçãoEmenda n° 19 e sua nterpretacão • existem elementos a serem agregados
para urna decisão mais serena, correta e compativel corn o quadro. Aproposta orcarnentaria foi submetida corn o incremento de 4%, rnas amensagern veio preservando as propostas originals e parciais dos Poderes
nurn anexo, para que, nesta Casa, onde se dá a construcao dos consensos e
das decisöes da sociedade, o esforço de consensua:ização 

continuasse.
Tivernos uma variacão os nümeros já são conhecidos Pela prirneira vez ha
uma questão em aberto a ser decidida no processo de votação.

Na quarta transparéncia procuro fazer uma cornparacao Estou trabalhando
al corn todas as receitas correntes no critério em que a emenda charnada
Rita Carnata torna essa base de rece pta - a receita corrente lIquida. Aqui
entrarn as receitas vinculadas, exceto a transferéncia aos rnunicipios por isso
o conceito de IIquida. E tudo que o Estado tern, sendo que, no caso de MinasGerais, ha particularldades Nosso orcarnento é fiscal, global, então incluirnostodos, não so as transferéncias para adrninistracao direta, rnas tambérn as
receitas prOprias da adrninistracao iridireta. E o Unico Estado que trabaiha
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corn orçamentO fiscal, trabaiha corn uma base de receita mais ampla. Os
outros Estados trabatharn sO corn o balanço da administracão direta. E
possivel perceber que ha urn padrão, ha uma racionalidade nisso, porque,
embora o valor oscile e o dado mineiro não seja totatmente cornparável, pelo
fato de haver rnais receitas agregadas a base do cálculo, dirninuiu-se urn
pouco o percentuat. Mas podemos perceber que aqui em Minas Gerais temos
algo em tomb de 6,9%, em 1997; no Rio Grande do Sul, 7,7%; São Paulo,
7,9%; Paraná, 5,7%; quer dizer, urna coisa oscilando entre 5% e 8% das
receitas correntes lIquidas. No gráfico de barras podemos verificar bern que
ha urn padrão variando entre 5% e 8%. Temos al uma faixa que tmaduz urn
pouco o que pode sem urn ponto de equilIbrio.

A grande discussão e exatamente a sociedade estar diante de usos
altemnativos de recursos escassos. Esse é urn jargão clássico de economista.
Existe urn leque de demandas sociais, escassez de recursos, e é preciso
arbitmar a partitha. Nesse entendimento, todos nOs ternos urn papel essencial:
o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, as organizacOes da sociedade, que
tern de arnadurecem este debate, construindo consensos e pontos de
equilIbrio de distribuição desses recursos, que são escassos e pertencern a
urn pals que, ernbora tenha urn potencial enorme, ainda está em
desenvolvirnento, tern dificuldades muito grandes, diferenças sociais muito
grandes, grandes desafios pela frente.

Então, e diante desse quadmo que todos nós, que temos responsabitidades
no setor pUblico e na sociedade em gemal, temos de construir esse diálogo,
essa mesa de negociacão pemrnanente, encontrando a distribuicão que
traduza a dernocracia, a justica social e a boa apticacão dos recumsos
pUblicos, que são os recursos de toda a sociedade. Essa é a pequena
contribuição que gostaria de trazer, esperando ter sido 0tH para a reflexão a
que este seminário se propöe.

Palavras do Desembargador José Fernandes Filho
Dada a Iirnitação do tempo, you me referir apenas ao Deputado Sebastião

Navarro Vieira, Presidente da Mesa, em cujo norne saOdo todos os dernais
integrantes dela. Meus cotegas, Sms. Deputados e dernais pessoas aqui
presentes. Quero, inicialmente, dizer da rninha alegria pela feliz iniciativa do
Poder Legislativo de Minas Gerais de convocar este fOrum técnico pama
discutir, em sede adequada, a experimentacão das potIticas pObticas, entre as
quais se inclui o funcionarnento do Poder Judiciârio. Creio que a iniciativa
merece aplausos gerais. Born seria, como acontece em outros paises, que
eta não se limitasse apenas a urna tertOlia quase acadêmica em torno de
idéias ou de pontos de vista, mas realmente prosperasse e se projetasse no
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espaço, para alcançar - quem sabe? -, a sustentaçao, neste augusto Plenárjo,
dos projetos oriundos dos diversos segmentos do Estado de Minas Gerais.

Quero registrar o meu grande e renovado respeito por esta Casa. Este
respeito sabe o Deputado Sebastio Navarro Vieira, é antigo, revelado
relteracias vezes, dada a minha inequlvoca simpatia pelo Poder mais legitimo
do Estado. Creio que, entre as instituicoes püblicas, nenhuma se legitirna
tanto como esta, porque é a Casa do povo, de onde emana todo o poder.

Gosto de dizer e you repetir, mais uma vez, Sr. Presidente que ha uma
frase de Plo XII que me impressionou profundamente desde os meus tempos
de jovem. Ele, referindo-se ao politico, a categoria poiltica, dizia que se
igualava em dignidade ao sacerdote. Porque ambos procuravam fazer o bern
de forma inominada, sem preocupaçao corn o destinatário Eritäo, corn o
devido respeito, Deputado Sebastjão Navarro Vieira, aqui compareço corn
dupla honra: de estar nesta Casa, legitimada pelo voto popular, e tambérn por
estar aqui em nome do meu Tribunal de Justiça.

Quero, rapidamente, porque o tempo é curto, tentar dar as linhas mestras
da proposta orcamentaria do Poder Judiciário, nos limites incompreendidos
pela imprensa, que, por falta de tempo daqueles que editam as noticias, e por
falta de formaçao técnica, nâo divulgaram, a respeito, inforrnacoes mais
criteriosas.

Esta proposta, e born que se diga desde o inIcio, foi elaborada por
recomendacao da Lei de Diretrizes Orcamentargas tendo como referenda as
despesas realizadas no més de maio deste ano, obviamente, portanto, antes
que se abatesse sobre o Pals essa terrIvel crise que nos asfixia e nos leva a
urn tUnel onde a luz parece estar muito distante. Por essa razão, a proposta
elaborada pelo Poder Judiciárjo - em cumprirnento as normas legais vigentes
- foi feita conslderandose a despesa do més de maio deste ano. E,
evidentemente sob pena de se revelar urn Poder imOvel, mudo e passivo
diante do tempo, esta proposta, que tornou como referenda as despesas de
maio de 1998, multiplicadas por doze, é claro, pois o nosso orcamento é
anual, agregou alguns itens considerados pelo meu Tribunal de Justiça, corno
indispensáveis para se manter o minimo de modernidade no Poder Judiciário.
Quero aqul fazer uma respeitosa ponderaco ao ilustre Secretário doPlanejamento : tern sido urn vezo, em Minas Gerais, fazer-se orcamento
püblico irrealista. Corn todo o respeito, quando da utilizaçao das
transparéncias, corn a elegáncia que todos nós nele reconhecernos, disse S.
Exa. que a proposta orcarnentaria referente ao Poder Judiciário, encarninhada
pelo Executivo, experjmentou urn acrésdimo da ordem de 4% entre o orçado
para 1998 e o que se pretende orçar para 1999. Existe uma grande distáncia
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entre o orçamento feito nesta augusta Casa Legislativa e o orçamento
realizado ao longo do exercicio fiscal subseqüente. Apenas para se ter uma
idéia, em 1998, o orçamento do Poder Judiciário se encontrava em tomb de
R$468.000.000,00, e o realizado ate agora, considerada a projecäo ate
dezembro, deve chegar a R$502.000.000,00. Corn o acréscimo sobre o
orçado para 1998 de 7.33%, a proposta rernetida pelo Poder Executivo
continua, corn todo o respeito ao lustre Secretário do Planejamento,
experirnentando o mesrno equlvoco de propostas anteriores, em que se
procura fazer urn orçamento equilibrado, rnas irrealista, considerando as
receitas prováveis e as despesas previstas. 0 incremento de 4% sobre a
proposta orçamentária feita para 1998 nâo chega sequer a fazer face ao
orçarnento executado ate outubro deste ano pelo Poder Judiciário. Isso nâo é
coisa deste Governo, diga-se desde ja. Considero o atual Secretário do
Planejamento urn dos hornens rnais Iücidos, de maior espIrito pUblico que já
passou pela Pasta. E S. Exa., fie] ao espirito de Minas, acabou de clamar pela
parceria, pela nossa unidade, pelo trabaiho conjunto entre os trés Poderes, de
modo a compatibilizar as receitas corn as necessidades sociais.

0 vezo nao e de agora, dizia eu: em 1995, o orçamento foi de
R$214.000.000,00 e o realizado, R$386.000.000,00, corn urn acréscirno
percentual de 80%, rnostrando a profunda falta de sintonia entre 0 que se
orçou e o que se executou naquele exercicio. 0 ano de 1996 foi, talvez, o
ünico na histOria do Tribunal em que o orçado correspondeu ao realizado. Em
1997 houve aumento de 8,2% e, em 1998, corno acabei de dizer, de 7,33%.
Então, o que procurou fazer o Tribunal de Justica para 1999? Foi tentar
estabelecer urn orçarnento realista, näo sintonizado corn o incremento de
mais 4%, oferecidos na proposta do Executivo. Quisemos fazer isso para que
tivéssemos seguranca na realizaçao da despesa pCiblica judiciária em Minas
Gerais. Evita-se, dessa forma, o imenso constrangirnento que, muitas vezes,
causamos ao Executivo, e o Exedutivo causa ao Poder Judiciário, quando se
cuida da abertura de créditos adicionais, arrancados corn dificuldade, não
apenas pelas limitaçães do erário, mas por falsa impressão de que 0

Judiciarlo e urna ilha orçamentaria.
Assim, fizemos a proposta orçarnentaria do ano passado alguns

acréscimos. Corn a irnposição - todos sabem disso - da reforrna da
administraçao püblica, que transformou a rernuneração da magistratura em
subsIdio, parcela Unica, fixa, invariável, uma das conseqüências e que OS

Subsidios da magistratura de base devern experimentar algum aumento,
graças a Deus, porque e a ünica forma de se estimularern vocaçöes para 0

Judiciário, nurn pals de sistema capitalista como o nosso. Foi necessário,
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776então, fazer previsão das despesas para o cumpnmento da reforma
adminjstratjva (Emenda Constitucional n o 19), o que levou a urn acréscinio de
despesa. Quando se fez a proposta orcarnentaria para o exercicjo financeiro
de 1989, tInhamos 205 cargos de magistrados vagos. E evidente que
teriamos de pensar no custo desse provimento, e, por isso, uma parcela
também foi agregada a proposta, para este fim. Tlnhanios, naquela época -
hoje ternos duas vezes mais - 698 cargos vagos de funcionárjos na area
administrativa, que exigem provimento, sob pena de o Judiciárjo se imobilizar
no tempo e no espaço, perturbando mais ainda a esperança do cidadão,
como, as vezes, acontece. Foi feita uma previsão de gastos para esse fim.
Foi feita previsào de gastos para a imptantação dos pianos de carreira,
exigéncia de lei recente, votada por esta douta Assembléja Legislativa,
fixando prazo para que os Poderes executem a revisão dos pianos de
carreira. Esse prazo, fixado pela Lei n° 12.993, é de 180 dias, prorrogáveis
por igual periodo.

Finaimente, traz a proposta do Tribunal de Justiça urn aporte de recursos
da major importincia e da maxima indispensabilidade são os recursos
previstos para a criaçäo de cargos na estrutura administrativa dos juizados
especlais. Não temos, Sr. Secretárjo de Planejamento, Sr. Presidente desta
reunião, no Judiciário mineiro, nos juizados especiais, previsão de urn ünico
cargo pUblico. Os cargos que a existern, afora os de Juiz e alguns de
000rdenador, estão sendo substituidos por admissães a titulo precário, por
pessoal contratado por firmas prestadoras de serviços, o que justificaria, as
escâncaras a meu ver, a necessidade do aporte de recursos para esse fim,
sob pena de se afetar o trabaiho desse extraordinárjo e esperancoso
segmento do Poder Judiciário que desenvolveu a cidadania de muitos
exciuldos neste Pals, e é responsável, hoje, por 30% da prestacao
jurisdicional em todo o Brasil. Ninguem mais conseguira parar os juizados
especlais no Pals, queiram ou não queiram aqueles que a eles se opöem. Por
essa razão, pareceu absolutamente indispensável a previsão desses
recursos

Coma a tempo é realmente rnuito limitado, a que é uma pena, salvo se
tivermos condição, na fase de debates, de expor melhor as pontos de vista do
Tribunal de Justiça, quero simplesmente, já concluindo, fazer a seguinte e
breve ponderação: nOs, magistrados, sornos egressos de camadas socials de
baixa ou media renda. Assim, presumivelmente, predispostos ao exercicia da
solidariedade

O Tribunal de Justiça não quer e não pode ser uma ilha neste momento de
crise que a Pals atravessa. Sr. Secretário do Planejamento foi muito boa a
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colocacão que V. Exa. fez clamando pela unidade, pela parceria, pela poiltica
de mãos dadas. 0 Tribunal de Justica está aberto. Ele não é insensIvel, mas
não pode, sob pena de abdicar do seu poder-dever de preservar sua Insita
dignidade, abrir mao daquilo que, segundo a opinião unânime dos membros
da Corte Superior, é indispensável a sua modernizacão.

Sabemos muito bern que, entre o orçamento ideal, que propusemos, e a
possivel, existe uma grande distância. A sociedade, aqul representada pelos
ilustres Deputados - as que estão nesta legislatura e as que vierem a compor
a futura -, decidirá, sinalizando para o Judiciãrio que deseja: lento, incapaz de
responder a angüstia do jurisdicionado, ou possivelmente ágil, capaz de
pacificá-lo corn decisöes que não tardem. Mas, em qualquer caso,
independente, radicalmente independente, porque não é a abundância de
recursos que forja a caráter das instituiçoes. Estas serão, sempre, projecão
dos homens que as integram ou dirigem. Grandes ou pequenas, como eles.

Palavras do Sr. Elpldio Donizetti
Deputado Sebastião Navarro Vieira, Presidente desta sessão, em name de

quem cumprimento todos as integrantes da Mesa, meus calegas da
magistratura, senhoras e senhoras, h muito gostarIamos de estabelecer uma
discussão corno esta. lnümeras vezes a Associacãa dos Magistrados
Mineiros esteve, por seus representantes, nesta Casa, e em todas as
ocasiöes sugerimos aos Deputados que fizéssemos urn debate corno este,
para esciarecer eventuais distorçöes apresentadas pela mIdia, em razão da
pressa, coma disse a Desembargador José Fernandes.

Felizrnente, a nosso pleito foi acatado, e agora temos a grata satisfacao de
vir aqui discutir corn as legitimos representantes do povo, corn a arbitro nâo
so na questãa orçamentéria, mas em todas as questöes relativas a própria
existência do regime democrática.

Assim, o ilustre Deputado Sebastião Navarro Vieira e todas as Deputados
desta augusta Assembléia Legislativa estão de parabéns pela iniciativa.
Gostarlamos de fazer mais debates como este, e é certo que no futuro
teremos idênticas oportunidades.

0 	 Gostaria de expor alguns aspectos que justificam a necessidade do
E chamado incremento da verba orçamentaria: em razão do fenOmena da
1) judicialização houve urn aumenta extraardinario do nUmero de demandas. H

pouco tempo não tInharnos a possibilidade de fazer divOrcio, não existia lei de
0 execução no Pals. Não existia urn Estatuto da Criança e do Adolescente, nem

imaginávarnos a possibilidade do controle da moralidade dos atos
administrativos par meio das chamadas açöes piblicas, nern se questionava,
ainda que remotarnente, a possibilidade da defesa do rneio ambiente, muito
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A defesa desses direitos charnados direitos difusos ou metas individuais,
em que cada urn de nos, cidadãos detemos um pedaço da foiha da árvore,
do prédio antigo tombado pelo patrimOnjo histOrico, detemos, ainda que nao
exercarnos cargo pUblico, urna parcela e somos guardiães da morandade
adminjstratjva Isso fez corn que o Judiciárjo recebesse urna avalanche
extraordinárja de processos, que nos Ciltimos anos cresceu numa proporcao
muito superior a populacao deste Pals. Dirlamos ate que a populacão cresce
nurna progressao aritmética ao passo que as demaridas crescerarn numa
progressão geornetrica.

Essas são as razöes pelas quais a justiça ficou corn processos acurnulados
Essas as razöes por que nOs, Juizes, passarnos a receber a pecha de
morosos, de preguicosos E porque a justiça não foi devidamente aparelhadaE infeljzrnente nOs, Juizes, nos calarnos e não viemos a esta Casa e não
saImos a rua para expor as mazelas e as verdadejras causas da morosidade
da justiça: o aumento de demanda e a falta de aparelhamento 0 fato é quenos, Juizes, estamos cansados, nos da justiça - serventuárjos Promotores de
Justiça e advogados - estamos cansados de receber sozinhos a pecha demorosos.

E por isso que a magistratura mineira, por meio de sua associacào e do
Tribunal de Justiça, comparece a esta Casa. E para mostrar que a justiça está
ruirn, que ela precisa se aparelhar. Como disse ontem o Deputado Durval
Angelo, sO o aurnento de orcamento não adiantará. Decerto que nâo. Mas, de
nossa parte, Deputado Sebastjão Navarro Viejra e demajs presentes a estasessão, e falo em nome da magistratura mineira, tenho certeza de que
Interpreto o sentjmento de todos, dos Juizes que militam nos mais distantes
rincOes deste Estado, quando falo que estamos dispostos a mudar a face da
magistratura mineira. Não toleramos mais que uma demanda fique por anos a
flo nas prateleiras. E sabemos que são rnuitas as pessoas, inclusive o poder
püblico, que nem sempre se interessam pela agilidade da justiça. Estamos
dispostos a dar a flossa parcela de contribuicão corno sempre demos. Asvezes, sou questionado sobre qual é a contribuiçao que a magistratura está
dando neste momento de crise. E a resposta é sempre a mesrna: é muito
comum encontrarmos juizes no interior de Minas que não tern urna secretária,
que não tern urn assistente, trabalhando ern fOruns precários e respondendo
por trés varas. Essa é a situacão do Estado. Fazemos, agora, o "mea culpa".
Por que nao estivemos aqui anteriormente? Por Clue nâo nos expusemos a
luz do dia? Assim näo agimos porque é muito próprio dos Juizes o silêncio.
Mas estamos cansados disso. Os nOrneros apresentados pelo ilustre

779
Secretário Marcus Pestana apontam a pequenez do Judiciário mineiro. Isso,
sobretudo, em face dos outros Estados da Federacão e em face, também,
dos outros Poderes da RepUblica. Não vai aqui nenhuma insinuação de que
se deva cortar gastos nesse ou naquele Poder, ate porque respeitamos e
queremos valorizar a independência de cada Poder. Mas é indispensável,
neste rnomento, que se fale em nCimeros. E o Estado que mais pode se
aproxirnar do nosso, em razão das peculiaridades, em razão da populacão, é
o Rio de Janeiro. Mas existe uma diferença: No Rio de Janeiro existem
13.500.000 habitantes. Em Minas, são 16.900.000. São quase 4 rnilhöes a
mais. 0 orçamento do Rio de Janeiro para 1998, para o Poder Judiciário, corn
uma estrutura idéntica a nossa, corn o nirnero de varas e corn o nümero de
magistrados semelhantes, é de R$1.170.000.000,00. Em Minas, recebemos
apenas R$456.000.000,00. Naquele Estado, destinarn-se, não das receitas
correntes mas do orçamento geral do Estado, 6,58% do orçarnento. Em
Minas, segundo os dados do Secretário Marcus Pestana, temos, não das
receitas lIquidas, mas do orçamento global do Estado, apenas 2,9% do
orcamento. Urn outro dado e que em São Paulo destinam-se ao Poder
Judiciário, do orçamento global, apesar de ser urn Estado que nào dá para
comparar, porque sua populacão é de 31 milhães de habitantes, 5.6% do
orçamento do Estado, o que corresponde aproximadamente a
R$2.000.000.000,00. No Rio Grande do Sul, corn apenas 9 mi!hOes de
habitantes, aproximadamente a metade da populaçao mineira, destinarn-se,
pelos meus dados, R$428.000.000,00. Praticamente o mesmo orçamento de
Minas.

Ocorre que aquele Estado tern a metade da populacão de Minas. Se
compararmos - e não vai aqui, Srs. Deputados, meus senhores e minhas
senhoras, nenhuma insinuacão de que se deva cortar -, o Poder Legislativo
de Minas está compativel - observem, pelos meus dados - corn os
Legislativos dos demais Estados da Federacão, o que nao ocorre corn o
Judiciário mineiro. Decerto, a culpa não e do Legislativo; a culpa talvez seja
nossa, por não termos vindo aqui, Deputado Sebastião Navarro Vieira, expor
esses nCirneros aos senhores. Pelos meus dados e, evidentemente, sujeito a
correçâo, em Minas, foram destinados a Assembléia e ao Tribunal de Contas
R$445.000.000,00, em 1998, praticamente a mesmo orçamento do Poder
Judiciário. Não nos interessa citar aqui, mas ocorre que ha diferenca na
estrutura. A importância desta Casa é de uma magnitude extraordinária. A
estrutura é menor, e a Assembléia Legislativa de Minas totalrnente compativel
corn a dos outros Estados. Não poderia ser diferente, ate peta relevância do
Estado de Minas no cenário nacional. Não estamos insinuando que se code
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Poder Judiciárjo, para que não recebamos as criticas, as afrontas e os
achincalhes que recebemos pela midia. No Rio de Janeiro, a Assembléja
Legislativa detém R$385.000.000,00 para 1998; e o Judiciário daqueleEstado, repito, R$ 11 70.00000000 No Rio Grande do Sul, a Assembléja
Legislativa tern urn orcamento de R$226.000.000,00; o Judiciãrio,R$428.000. 000,00. Em São Paulo, a Assembléla Legislatjva tern urnorcamento de R$330.00000üoü; o Judicjárjo de aproximadarnenteR$2.000.000 000 U0

Infelizmerite não tenho dados, Secretário Marcus Pestana, para falar sobre
o orcarnento do Executivo. Em nossa associacao estarnos fazendo
levantamento não para afrontar, não para fazer insinuacöes mas para
mostrar que o Poder Judiciário, ou melhor, que a Justiça em Minas Gerais
está doente, e precisa ser reapareihada Esse suposto aumerito, esse
incremento no orcamento do Estado não é para pagar subsidios, não é para
aumentar a salário de ninguem. Alias, sobre esse aspecto, se me permitem,
quero fazer a seguinte comentárjo: a adequacao dos salários, não so da
rnagistratura mas do funcionalismo pUblico aos termos da Constituiçao
vigente val trazer econornia Sobe o salário, Sr. Deputado, é verdade, da baseda magistratura corno muito bern expOs o Desembargador José Fernandes
Filho, mas a adequacao dos chamados subsidjos e a fixacão do teto pelo
Supremo Tribunal Federal e pelas demais autorjdades da Repübl ice acabarão
de vez corn as chamados rnarajas. Ha poucos dias, dizia-se na midia que o
aumento para as Juizes Federals, advindo de urn ato do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, acarretaria urna despesa de R$1.100j0000 por
més. Parece-me que isso é verdade. A midia 56 se esqueceu de que, se a
teto fosse implernentado nos R$10.800,00 atualrnente ganhos no Supremo
Tribunal Federal ou em R$12.72000 pouco importa, pois, na verdade, isso
traria econornia de mais de R$ 15 .000.000,00 por rnês aos cofres da União,
parque cortarja muitos e rnuitos salários. Não tenho dUvida de que a atraso na
fixação do teto e a i rnplernentacao da reforma administrativa se devem ao
"lobby" dos charnados marajas deste Pals, que aqui vicejarn, desde 0descobrimento desta pobre terra.

0 que estamos pretendendo, Sr. Deputado, é a econornia Querernos esse
dinheiro para construir fOruns; queremos esse dinheiro para crier varas, para
criar cargos de JuIzes. A justiça que nOs, Juizes, imaginamos para a
população mineira, que não foge da visa- 0 mencionada pelo Desembargador
José Fernandes, é urna justiça funcionando 24 horas por dia, em fOruns,
como a rodoviária, em turno de revezarnento Queremos, Srs. Deputados,

781
economiZar corn a fusão dos tribunais, porque terernos redução de cargos.
em vez de dois prédios vamos ter urn, em vez de dois Presidentes, vamos ter
urn, terernos uma reducao de carros, reduzirão cargos de diretoria, licitaçöes
e cargos cornissionados que, certamente, nenhuma lei conseguirá segurar.
Essa é, meus senhores e minhas senhoras, a razão que nos traz aqui: expor
a verdade.

Pare encerrar, eu diria a seguinte. Devemos perquirir que tipo de justica
queremos para este Pals, que tipo de justica queremos para a Estado de
Minas. Se querem urn Judiciário, Secretário Marcus Pestana, que precisa
bater as portas do Executivo todo rnês para pagar a foiha de pagarnento,
pedindo verba suplernentar, então esse orçarnento praposto pelo Executivo
está correto. Eu seria a primeiro a sugerir aos Srs. Deputados que a aprovem.

Agora, se querem urn Judiciário independente, que tern orçarnento fixado
pelo Poder Legislativo do Estado, então, não poderá ser corn a orçamento de
98, corn as 4% porque, corno muito bern rnostrou a Desembargador José
Fernandes, esses orçamentos, como foi o de 95, a de 96 e a de 97, não são
reals, eles não passararn e não passam de papelucho para colocar na pasta
da contabilidade, porque, todo rnês - parece-me que isso ocorre desde a
inlcio do ano, infelizmente näo tenho dados -' é indispensável que a
Presidente do Tribunal de Justice fique as portas do Executivo.

Já presenciei situaçöes hurnilhantes para a nosso Poder. Humilhante é
cercar a Governador do Estado numa ida ao aeroporto e pedir que se liberem
verbas. Se quer uma justiça assim, estarnos no caminho correta. Não se trata,
na verdade, de urn incrementa no orçarnento; trata-se de uma
carnpatibilização do que ocorre no real e do que está no papel. Varnos fazer
urna retificaçãa orçarnentária aos moldes do que se faz na justice corn a
retiflcaçao de registras. Não chegaremos aos pes do Estado do Rio de
Janeiro, cam urna populacão de 4 milhöes a rnenos que Minas, rnas que tern
R$1.170.000.000,00. Não estarnos pedindo isso para gent a justice em 99;
estamas querendo R$764.000.000,00. Estarnos querendo 4,9% do arçamento
geral, global do Estado.

Ontem, numa palestra que proferi na Universidade Federal de Minas
Gerais, urn dos palestrantes, defendendo a aumento do orçarnento,
perguntou porque naa se muda a face da justiça, estabelecendo-a nos
moldes do que ocorre na televisão, nos programas de baixa nivel, que Ia
charna a devedor e a subrnete a execração piblica? Não preciso dizer o
name do prograrna. E essa a indagação que deixo: querem uma justica
autônoma, independente, que seja ágil, eficaz e al estaremos dispostos a dar,
corno sempre damos, a nossa contribuição? Du querern urna justice desses
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Palavras do Desembargador Adroaldo Furtado Fabricio

Exmo. Sr. Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, que nos honra ao presidir
esta Mesa, e em cuja pessoa desejo saudar Os seus dernais integrantes, que,igualrnen 	 honramrne corn a ilustradfssjrna companhja senhoras esenhores, trago algumas reflexöes sobre o tema do orcamento judiciário dosEstados, que, particularmente nos interessa , mas nâo sem antes fazer urnbreve comentárjo a respejto da i rnportáncja institucional da justiça dosEstados. E importante sempre refterar que a jurisdiçao de base, a que se faz
cara-a-cara corn o cidadäo é feita, quase que exclusivamente pelas justiça
estadual E eta que Cuida da justiça de famIlia, da justiça de menores, dajustiça eleitoral - teoricarnente federal, mas é realizada na prática, pelosJuIzes dos Estados - e os juizados especiais - magnifica realidade do
Judicjár,o dos flosSos dias -, tudo isso é feito pelo Poder Judicjárjo 

dosEstados. Tive ocasjão de dizer, de urn certo modo, na toca do leâo, em urn
serninárjo realizado no Superior Tribunal de Justiça, sob a Presidèncja ainda,
do emjnente Ministro Bueno de Souza, que não era tao importante 

assirnficarmos a nos preocupar corn reformas do Judicjárjo dos 
Tribunais deBrasilia ate rnesmo porque Ia não chega 1% da demanda da jurisdicao do

Pals. E realmente importante prestig jar e fortalecer essa jurisdicao que se faz
cara-a-cara corn o Jurisdiclonado Evidenternente como todo serviço püblico,ele custa dinheiro

Corn esse propOsito, gostaria de enfatjzar alguns pontos, aos quais
pretendo retornar, ao longo desta brevjssjrna exposiçao para, 

inclusive,desfazer alguns equivocos muito recorrentes que se cornetem ao se avatiar 0papel e o custo do Poder Judiciário E, mais ou menos, como cornparálo emtermos de produtividade e rendimento econãmico corn urna empresa privada.
E claro que isso é urn colossal equlvoco Estarnos falando de seico pblico,
não estamos faiando de reallzacao de lucros.

I-la uma experiêncja que gostaria de transmitir. No meu Estado, ternfuncionado não direl perfeitarnente mas razoavelmente a id6ia, que náo éfavor, que nao é princlpio, que näo e postulado teOrico, rnas 
normaCOnstitucjonal federal, da discussão prévia dos ternas 

orcamentarios entre ostrés Poderes

E claro que, a esse concerto, o Poder Judjcjárjo comparece urn 
poucoInf

eriorizado em termos de poder de discussão e barganha. 0 Poder
Judiciário precisa sernpre gritar muito para ser ouvido. No biénio em que
exerci a Presjdência do meu Tribunal, fui, algurnas vezes, duramente criticadopor gritar alto demais, e o amigo José Fernandes sabe disso. Nunca gritei por
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gosto ou m6-educacáo, mas por absoluta necessidade, porque, de outro
modo, a minha instituição não seria ouvida. Precisei, algumas vezes, ser
grosseiro e extremamente contundente, exatamente porque a idéia que tende
a prevalecer é a de que o Poder Judiciário, por não promanar diretarnente do
voto popular, não tern a rnesrna legitimidade e a mesma representatividade
dos demais. Entào, é preciso cornpensar essa relativa debilidade do poder
negociaçäo e das moedas de troca, que praticamente não temos, exigindo
mais e gritando mais alto.

No meu Estado, repito, esse processo está funcionando razoavelmente. E
claro que ainda ha imensas dificuldades em se fazer passar aquilo que
realmente o Poder necessita para o seu funcionamento minimo, e, aqui,
gostaria de colocar uma questäo que, em geral, nâo é considerada. Não
temos nada a ver corn essa moderna ou modernosa discussão em tomb do
tamanho do Estado, do que ele deve fazer e do que deve repassar ou
privatizar, por uma razao muito singela: a justica é uma atividade essencial e
indelegável do Estado. Privatiza-se tudo - inclusive, temos homens ptbIicos
privatizados -, nâo a justica. Aqui ou all, ha algurna experiência tateante no
sentido de acrescer poder ao juIzo arbitral, rnas isso nao opera ern detrirnento
da justica oficial, porque essa e insubstituivel. Portanto, essa questào do que
O Estado deve e pode e o que nab deve e não pode fazer nào nos diz
respeito, porque tudo o que fazemos sO pode ser feito, ern qualquer lugar do
mundo, pelo Estado. Essa discussao prévia entre os três Poderes, decorrente
de norma constitucional federal, tern funcionado no Rio Grande do Sul
satisfatoriamente, pois conversa-se bern entre os três Poderes para se
estabelecerem suas regras fundamentais e seus lirnites individuals na
despesa püblica.

0 meu querido colega Elpldio subtraiu R$60.000.000,00 do orçamento do
Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Na verdade, ele é da ordem, neste
ano, de R$488.000.000,00. Esse valor é na execuçao, pois, na previsãO, é urn
pouco menos. Na execucão, magma-se fechar o ano corn urn valor, em
nümeros redondIssirnos, de R$490.000.000,00.

Devo confessar que näo teria corno forriecer os rnesrnos referenctais que
foram ate agora rnencionados, porque, tradicionalmente, no Rio Grande do
Sul, fala-se em percentual do ICMS, ICMS no conceito de tributo puro ou
ICMS total, que inclui encargos assessOrios, como rnultas, juros, etc.
Preferencialmente, por ser o grande tronco de arrecadação dos Estados,
temos usado o ICMS. Em virtude do consenso entre os três Poderes, esse é
o referencial que ternos adotado.

Ainda sobre essa questao - 6 claro que não pode ser diferente -, ha uma
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corn a ünica excecão do Estado de São Paulo. Tenho alguns nümeros sobre
isso: São Paulo, de 1993 a 1997, subiu 2,6%; Minas Gerais baixou para 4%;
Rio de Janeiro baixou 8%; Rio Grande do Sul, campeão absoluto, baixou
19%; Paraná, 11%, e Os outros Estados, em tomb de 8,5%. Então, essa
perda experimentada na arrecadação tronco dos Estados, que é o ICMS,
evidentemerite reflete-se em urn acréscimo da participacão percentual do
Judiciário, pela razão singela de que essa participaçáo do Judiciário, em
nümeros absolutos, é muito rigida. E muito dificil operar qualquer espécie de
ajuste redutor no orçamento, que já é extremarnente ajustado, e que
basicamente é urn orçamento de pessoal. Basicamente, a nossa despesa é
corn pessoal. Isso vale para o rneu Estado, e acredito que valha para
qualquer outro.

Alguns Estados brasileiros tern, no âmbito do Poder Judiciário, alguma
espécie de fundo especIfico. Minas Gerais não tern. No Rio Grande do Sul
temos o que chamarnos de Fundo de Reapareihamento do Poder Judiciário.
E uma fração absolutamente autOnorna do orçamento e que tern destinação
especIfica e obrigatória para investimentos. E claro que, eventualmente, no
financeiro da execucão, pode haver ate socorro do fundo ao orçamento
ordinário e vice-versa, mas, no fechamento da execucão, obrigatoriarnente
esses recursos do fundo são destinados cornpulsoriamente a investimentos.
o fundo e constituldo por contribuiçöes do Poder Executivo, pela taxa
judiciária, que é arrecadada pelo Poder Judiciário, pelas custas e
emolumentos estatizados, embora pouca gente saiba disso. No caso do Rio
Grande do Sul, ha uma participacão muito importante do total, que se
aproxirna de 30% do que poderlamos chamar de receita industrial. Receita
industrial do Poder Judiciário? Editamos nosso próprio 'Diário da Justiça", que
dé lucro, gracas a Deus. No ano passado, corn pietamos cinco anos de edição
própria do "Diário da Justiça". Uma parcela irnportante dos recursos do Fundo
de Reaparelharnento provém da venda e da assinatura do "Diãrio da Justiça".

0 Poder Judiciário do Rio Grande do Sul não poderia sobreviver sem ele,
por duas razães básicas: primeiro, porque nossos recursos para
investirnentos vém prioritariamente do Fundo, e segundo, porque o Fundo,
além de representar essa importante parcela da despesa, também representa
urn vale a Nossa Senhora, nos anos iniciais do exercIcio Os repasses que a
Secretaria da Fazenda faz são exIgüos em vista da arrecadação ser modesta.

Então, para encerrar e abrindo mao de outras questöes, por que tern
crescido a participação percentual - e e claro em nümeros absolutos do Poder
Judiciário do Rio Grande do Sul - do orçamento do Governo do nossO
Estado? Primeiro, o prograrna de informatizacão, sern o qual nenhum
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verbas de pessoal Aqui, no podemos ficar falando na Lei Rita Camata.Podemos falar em percentuajs máxirnos, como 60% ou pouco mais, quando
nos referjmos ao orcamento todo, porque temos esse grande equiIibrio das
diversas atividades desempenhadas pelo Estado. No eritanto, não podemos
colocar no mesmo saco a Secretaria de Obras Piblicas e o Poder Judicjárjo
ou a Secretaria da Educacao, porque, quando temos, praticarnente, urna
exciusividade de serviços - e, fundamental mente, jurisdição é serviço -, é
evidente que o flosso percentual corn pessoal será sempre muito superior ao
limite de 60%, o que precisará ser Compensado em outros lugares. Não se
pretenderá certarnente que o Judicjár-io dos Estados fique a inventar obras,
das quais ate não precise, obras, quem sabe, santuárias, para manter esses
benditos 60%. Portanto esse referencial não nos serve, ele é urn dos mitos a
que, inicialmente me referi. Estritamente dentro do Poder Judiciário ou no
ârnbito de urna Secretaria da Educacão, por exernplo, no piano do magisterio,
e absurdo pretender-se que as despesas corn pessoal se limitem a 60%.
Repito, seria preciso inventar obras, inventar despesas outras para preencheros outros 40%.

Tomando aquele referencial de ICMS total e mantendoo constante, a firn
de que a cornparacao seja válida, o Poder Judiciárjo do Rio Grande do Sul
teve, em 1996, no realizado não no previsto, urna participaçao da
arrecadação total do ICMS na ordem de 9,81%. Esse foi o quinhão, foi a fatia
do Poder Judiciário em 1996, nâo sobre a receita total, não sobre o ICMS
escolmado dos repasses obrigatOrios, mas do ICMS total, que, bern ou mal, éa refer6ncia consensualmente adotada no meu Estado, pelos trés Poderes.

Em 1997, no realizado , esse percentual subiu para 10,46%. Em 1998, para
10,63% ou seja, uma pequena evolucao, e para 1999, nos dois Ciltimos
exercicios o atual e o prOximo, evidentemente estamos falando de previsão,
e não de realizacao 11,17% em 1999. A primejra vista, alguem poderá dizer:
então o Judrciário está ficando muito caro, cada vez rnais caro, está
aumentando a sua participacão percentual no orcamento do Estado. Näo é
bern assim. 0 que tern acontecido e que exatamente esses anos envolveram
uma série de necessidades muito especificas de urn lado, e, de outro lado,
perda de renda do Estado, perda de renda do JCMS, em parcela muito
importante devida a renCjncias fiscais, que estão muito em moda, como todos
nOs sabemos 0 ICMS hoje, em funçao da Lei Kandir, denüncias fiscais e
incremento da sonegacão, tende a declinar. Esse é urn dado válido para
todos os Estados, exceto São Paulo Entre 1993 e 1997, meu caro Secretário,
todos os Estados sofreram perdas de participacão no ICMS total nacional,
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organismo judiciário pode mais sobreviver. Dentro de dois anos, quem náo
estiver eficiente no sistema de informatizacao vai cair no caos.

0 nosso sistema de informatizaçao do Judiciário é ainda prirnitivo e
continua a cargo da rotineira e ineficiente PROSERGS - a estatal que
processa os dados do Rio Grande do Sul. 0 Poder Judiciário está
gradualmente assumindo, corn estrutura própria, esse trabalho. Custa
dinheiro. Mas custa urn dinheiro barato, se é que se pode falar assim. Por
qué? Esse programa que está em vias de execuçâo - corneçou a ser
executado em minha gestâo - e continua a ser executado, vai custar
R$8.000.000,00, que para o orcamento püblico nâo é tanto dinheiro. A
PROSERGS nos leva R$6.000.000,00 por ano.

Tivemos também que prover urn grande nCmero de vagas, principalmente,
nos quadros da magistratura. Quando assumi a Presidência, em fevereiro de
1996, havia cerca de 220 vagas no quadro. Hoje, dia 13 de novembro, está
sendo empossada uma turma de 60 juizes, corn o que, finalmente, estamos
quase chegando a eliminar os claros do quadro

Precisarnos ainda repor uma quantidade colossal de aposentadorias, fruto
dessa "satanizacao" do serviço püblico em geral, e da magistratura, em
particular, que comecou, com o perdão da palavra, no Governo Collor, e
ainda não parou ate hoje - e vai continuar. A esse propOsito, devo ainda
mencionar, corno fator imporfantissjmo que entre as concordâncja que tive
corn o Governador Brito, corn quern five também algumas fundas
dissonâncjas de perspectiva Institucional, está a de trazer para o orcamento
do Poder Judiciário a foiha dos aposentados. Parece que o nosso Estado é 0
ünico no Brasil que faz e assim. Como, anteriormente isso estava nos
encargos gerais do Executivo, e evidente que isso contribuju decisivamente
para o incremento do percentual reservado ao Poder Judichário.

Sr. Presidente, peço desculpas do abuso do tempo e agradeço a tolerância
de V. Exa. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Luciano
Exmo. Srs. Deputado Sebastiáo Navarro Vieira, Presidente deste evento;

Desembargador Adroaldo Furtado Fabricio, ex-Presjdente do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sub; Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenaçao Geral, Marcus Pestana; Desembargador José Fernandes Filho,
Presidente da Comissäo Executiva do Colegio Permanente de Presidentes de
Tribunais de Justiça do Brasil; Epaminondas Fulgéncho, Procurador-Geral de
Justiça do Estado de Minas Gerais; Elpldio Donizetti, Presidente da
Associaco dos Magistrados Mineiros - AMAGIS -; companheiros da Mesa;
Srs. Deputados; demais autoridades; senhoras e senhores presentes, apenas
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you dizer algumas palavras procurando nâo entrar na polêmica estabelecida,
ate porque não tenho conhecimento do assunto, que será examinado pela
equipe de transição do Governo Itarnar Franco, que foi constitulda esta
semana e passará a estudá-lo na prOxima semana conjuntamente corn o Dr.
Marcus Pestana, que demostra urn comportarnento ético a altura de seu
cargo, muito nos ajudando.

Gostaria de indicar, através do meu testemunho, o que possivelmente será
o Governo Itamar Franco, a se repetir aquebe comportamento que teve
quando Presidente da RepUblica. E, para isso, buscaria o seu discurso de
posse na Presidéncia da Repübbica, quando afirmou que seu Governo seria
congressual, isto é, em consonância corn o Poder Legislativo, e na forma da
lei, corn profundo respeito ao Poder Judiciário. Pude testemunhar esse seu
comportamento nos trés anos que passei a seu [ado em Brasilia. E gostaria
de lembrar aos senhores as palavras por ele proferidas ha pouco tempo, após
as eleicães, quando repetiu o grande mineiro Milton Campos, afirmando, alto
e born sorn, que seu Governo seria simples corno é o gosto dos mineiros e
austero como convém a RepUbbica. Acho que todos podemos esperar isso de
S. Exa. o Governador eleito, pela sua histôria de vida, pelo seu
comportamento ético no tocante a politica do Pals. Diria ainda que, peba sua
histôria, Os Poderes constituIdos devern esperar do Governador ebeito urn
comportamento de parceria e de grande respeito. V&-se pelas suas
entrevistas, por suas palavras, que sua pretensão é discutir corn as
iristituiçöes a maneira mais correta e justa de distribuir os parcos recursos do
Estado, atendendo sempre a aspiracào major da sociedade mineira. Para
tanto, estou autorizado a dizer, embora ninguém fabe pebo Governador Itamar
Franco, que a análise dos pleitos ha de se fazer conjuntamente corn os
Poderes Legislativo e Judiciário, como não poderia deixar de ser.

Finatizando, so para, bevemente, enfocar o que foi dito e debatido, saio
daqui, Sr. Desernbargador José Fernandes, Dr. Ebpidio, Dr. Epaminondas,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, sensibilizado corn o quadro do Judiciãrio
de Minas Gerais, ate porque o conheco urn pouco, embora náo seja
advogado militante, mas conheco, porque converso muito corn a classe, e me
proponho, ainda hoje, a conversar corn o Dr. Hargreaves, para que faca urn
convite ao Poder Judiciário, ao Ministério Püblico e ao Poder Legislativo, a fim
de que, mesmo antes da posse do Governador eleito, estabeleça-se urn
diâbogo, e possam dal tirar urna proposta consensual de quanto seria ideal
para que as necessidades rnais prernentes do Poder Judiciário fossem
atendidas, para que esse Poder pudesse continuar a exercer em Minas
Gerais, corn propriedade, corn dignidade, corn independência, a justica, tab
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Esclarec j mentos sobre Os Debates

0 Sr. Presidente - Neste Instante daremos inicio a fase de debates Esta
Presidencia informa ao Plenãrjo que os participantes poderâo formular
perguntas aos senhores expositores As questoes poderâo ser encaminhadas
por escrito ou oralmente Para que possarnos agilizar o debate, solicitamos
aos participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam
objetivos e sucintos, dispensada a formaljdade das saudacoes pessoais.
Cada participante disporá de três minutos para fazer a sua intervencao.

Vem a Mesa sugestao encarninhada pelo Deputado Anderson Adauto
propondo a criacäo, na estrutura orgánica do Tribunal de Justiça, de uma
câmara para julgar Os crimes de improbidade administrativa E justifica que,
no Estado do Rio Grande do Sul, já existe uma câmara especial para julgar
crimes de tal natureza, a qual vem funcionando satisfatoriarnente e dando
maior celeridade a tramitacao dos recursos

Debates
0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, senhores convidados demais

partic:pantes, a primeira questäo é dirigida ao o Dr. Marcus Pestana,
Secretário do Planejamento 0 art. 153 da Constituicao estabelece que 

0orcamento anual é de Iniciatjva do Poder Executivo, e o art. 155, nos § 2° e
3°, fala da comissâo de compatibilizaçao A questao é a seguinte: por que o
atual Governo não assurniu essa responsabilidade de compatjbilizar 0orcamento dos Poderes ? Quis, de algurna forma, no perlodo eleitoral, nao sepronunciar ou passar a responsabilidade o 'abacaxj" para o Governo
seguirite? Essa é a primeira questao. A segunda: que mecanismo houve a
respeito dessa corn ssao de cornpatibilizacao?Do Desembargador José Fernandes gostaria de uma conf:rmacao dai nformaçao presteda pelo Dr. Elpidio, da qual tivemos conhecimento pelo
jornal, sobre a atuacao da AMAGIS a respeito das dificuldades do repasse do
duodécimo 0 Tribunal tern tornado reiteradas decisöes favoráveis as
Cámaras Municipais quando o duodécimo nào é repassado.
Também, o Tribunal está trabalhando corn o orcamento previsto e nâo corn o
real. 0 percentual é sobre o previsto. Al pergunto: seriam dois pesos e duas
medidas? Contra Os municipios age-se para cumprir o rigor da lei, e corn o
Governo do Estado o procecilmento no é o mesmo, por qué?

E o caso de se solicjtar uma intervencao para, realmente o procedimento
ser o mesmo corn as càmaras municipais corn os Prefeitos Por que nâo seadota o mesmo procedimento? Gostaria de saber como o Tribunal trata essa
questao, porque parece que ate em aeroporto se faz o pedido da liberaçao do
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duodécimo em função de questoes emergentes. Vimos dois ou trés
acontecimentos quando o Sr. Elpldio esteve envolvido.

Faço esse questionamento deixando claro que penso que o orçamento do
Poder Judiciário precisa ser aumentado. Hoje nâo podemos nos render a
essas polIticas neoliberais, quando o Governo fala em deficit de
R$60.000.000.000,00 em nivel federal e propöe a sua redução. Passa-se
essa impressão para a sociedade. So que, desse total, correspondem a juros
das dIvidas interna e externa, e o Governo näo modifica na estrutura a sua
politica econômica. Entáo, val fazer cortes nos R$7.000.000.000,00 restantes,
nas verbas do Poder Judiciário, como h6 pouco falou o Sr. Adroaldo,
satanizando o poder pUblico e os servidores em especial. Assim, gostaria que
essa questão fosse abordada.

E para o Ministério Püblico, que está na mesa e que, constitucionalmente,
faria parte dessa Comissào de Compatibilizacão: Procurador-Geral de
Justiça, o que houve nessa comissäo em que nâo se enfrentou a discussâo a
exaustäo, pois - acredito - nâo estariamos vivendo essa dificuldade? 0
Ministério Püblico é fundamental para o exercicio da justica no Estado,
concordamos corn todas as argumentacöes feitas ontern e hoje, pela rnanhà,
mas ate nós, Deputados, tInhamos, em reuniöes corn a Presidéncia,
informaçoes precarIssirnas. E a sociedade, no perlodo eleitoral, nâo ficou
sabendo de todas essas dificuldades do processo orçamentário. Corn que
objetivo essa discussào não veio a püblico?

0 Sr. Presidente - Antes de passar a palavra para a resposta do Sr. Marcus
Pestana e do Desernbargador José Fernandes, a Presidéncia esclarece que 0

Sr. José Luciano Pereira necessita se ausentar e agradece sua oportunidade
de participaçao neste fOrum.

0 Sr. Secretário Marcus VinIcius Pestana - Creio que o Deputado fez urna
leitura distorcida dos acontecimentos. Em prirneiro lugar, a comissâo de
compatibilização tern 0 papel de construir consensos, sem predominância de
urn Poder sobre o outro. E um mecanismo constitucional que está
funcionando belissimamente no sentido da construçäo da parceria e do
entendirnento. Em todos os momentos deste Governo, a comissâo de
Compatibilizaçao funcionou de forma positiva em relacâo a todos os assuntos
que a afetavam, mas nâo está prevista, nem seria prOpria, a predominância
da posição do Executivo. Seria uma distorção grave, e ela perderia
exatarnente a caracterIstica de comissão de compatibilizacão.

E no texto constitucional e claro que, dentro da autonomia dos Poderes,
vem a tona as propostas originais, assirn como no processo do Executivo,
que 6 urn processo coordenado pela Secretaria do Planejamento, em que,
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Agora, em relacâo aos outros Poderes, o texto constitucional quer

exatarnente preservar o espirito da autonornia, e ha urn mecanismo de
negoclacao de troca de informacoes e de construcäo de consenso.

Bern, sobre essa questâo especffica tivemos trés reuniöes, e 0 espIrjto é
sempre de cooperacao mesmo havendo pontos divergentes No foi possIvel
chegar a consenso no prazo necessário, e sO existe uma carta assinada por
mim que traduz esse espIrito; existe uma ata da reunião de com patibiiizaçao.o Sr. Epaminondas participou das reuniöes e pode testernunhar. Comotinhamos o perIodo de fechamento da proposta orcamentarja,jsso se situa ao
longo de agosto, corn fechamento em setembro, para mandarmos para a
gráfica. Todo esforço foi feito, e, no entanto, como esciarece a minha
correspondéncia não foi, nos termos da Constituicao possivei chegar, em
tempo habit, a urn laudo conciusivo e consensual da capacidade do Estado dearcar corn Os custos das propostas parciajs e processar Os ajustesnecessárjos ao equiiIbrio de despesa corn receita.

0 Deputado está corn uma Jeitura errOnea, porque era muito mais fácii parao Execut g vo acoiher todas as propostas, superestimar a receita e se
acomodar dentro de urn quadro iiusOrio. Nós arnarramos a nossa proposta nocomportamepto projetado da receita, quando entäo trabaihávamos corn a
hipOtese do crescimento de 4%. Em nenhum momento, porque não nos cabe,
entramos no mérito do piano de investimentos, do piano de expansào de
serv(cos do Poder Judiciário que é Iegtimo, porque cumpre uma funçao
essencial para a sociedade.

Nâo nos cabe julgar o pianejamento parcial de urn Poder ou outro. Fizemosa tentativa de consensuarizacao de construcao Náo sendo possIvel isso, 0Executivo nâo se eximiu do seu papel - existe uma proposta nesta Casa, doExecutivo mas dernocraticamente por uma decjsão consensual 30 vir doExecutivo, ainda que tenha todas essas consequéncias e possIvel projetar
uma expansâo de despesas em torno de 4%. Isso consta da propostaorcamentaria que está tramitando.

0 que ficou acordado na cornjssào para preservar as autonomias 
0 queseria urna atitude de caráter autoritário, se o Executivo uniiaterajmente nâo

permitisse que o pleito ( ... ) nào haverido consenso no mecanismoconstitucional, que é a comissáo de compatibilizaçao, seria extremamenteautoritário se ele mandasse sua proposta e nâo permitisse que aquela Casa,
que rejne a expressão de todas as faixas da sociedade - e é born lembrar
que o parlamento nasceu exatamente por discussão orcamentar ja Nâo
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havendo consenso, transferirnos a continuidade dos esforços de
compatibilizacão para esta Casa.

Então 0 Deputado pode estar certo: o Executivo cumpriu todas as suas
tarefas, 0 seu papel, e democraticamente absorveu a divergéncia e naquele
momento, como não havia consenso, encaminhou urn anexo para avaIiacão
soberana desta Casa. Como não foi possivel processar, existe uma proposta
fechada, dentro da Iegislaçâo orçamentária nacional, de orçamento
equilibrado. A mensagem em anexo, do Governador, encaminha as propostas
originais.

Esse e o esforco que tern que ser feito. Estamos discutindo urn processo de
reajuste das financas piibiicas - existem prioridades na educacão, na saüde,
na seguranca püblica, na justica - e cabe exatamente aos legItimos
representantes do povo, e todos tern essa responsabilidade, contribuir para
chegarmos a uma situacâo de equillbrio e consenso.

Estou sabendo que o nome do Deputado está sendo cogitado para a
Secretaria do Pianejamento no prOximo Governo. Espero que o senhor possa
ser mais feliz na compatibilizaçâo dessas importantes questOes. Mas,
Deputado, quero tranqu . ..izá-lo no sentido de que o contrário seria mais fácil
para o Executivo. Tivemos uma discussão exaustiva, corn todos os dados
colocados na mesa, e a comissâo de compatibiiização tern funcionado corn 0

espirito de parceria, democracia e respeito pelas funçöes. Então no caberia
uma soluçâo unilateral. E enviarnos, cumprindo a nossa funcâo, a nossa
proposta. Os outros Poderes enviaram tambérn as suas reivindicaçöes
legItimas.

O Deputado Durval Angelo - Mas no art. 153 está claro que a
responsabilidade do orçamento e do Poder Executivo. Ao trazer esses anexos
para cá, a responsabiiidade está sendo passada para outro Poder, para
discutir, e não no sentido de compatibilizacäo.

O Sr. Secretário Marcus VinIcius Pestana - 0 Deputado está sugerindo que,
autoritariamente, unilateralmente, o Executivo atropele Os outros Poderes e
näo permita espaco para rnanifestacâo de uma divergéncia, que näo foi
possIvel avançar no sentido de urn consenso? Cumprimos a Constituição.
Existe uma proposta do Executivo nesta Casa, e, democraticamente, foi
criado urn espaço para que prosseguissemos nas negociacöes corn a
colaboraçao de todos. 0 papel do parlamento é fundarnentalmente esse. Ele
nasceu assim. Quando houve a transiçáo do poder absoluto para 0 poder
democrático, a primeira providéncia foi exatamente a de limitar o poder do rei,
exatamente confeccionando urn orçamento pitbiico no qual estâo previstas
receitas e despesas. E all se prioriza. E 6 nesse sentido que acho correto 0
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procedimento da comjssão de compatibilizacao que tern uma ata e também
urn oficio, anexos, explicando corn toda clareza, os passos que foram dados.

o Sr. Presidente - 0 nosso regulamento estabelece que cada participante
disporá de 3 minutos para fazer sua intervençao. Sabendo que os Srs. Elpidio
e Adroaldo Fabricio terão que se ausentar para viajar, queriamos sugerir aos
expositores que se limitassern ao máximo de 5 minutos nas suas respostasas interpelacoes
o Desembargador José Fernandes Filho - Sr. Presidente, crelo poder

contar corn a to!eráncja de V. Exa. para aproveitar o gancho relativo a
remessa da proposta orcamentaria, a fim de fazer urna ligeira referenda.

Sou testemunha do esforço louvávej do Poder Executivo, por intermédjo da
Cornissäo de Compatibilizacao Orcamenta,-ja de tentar compatjbijizar o que
muitas vezes é de difIclj compatibilizacao Entretanto, quero fazer urna
ressalva em nome da transparêncja que deve existir neste debate. Quando
nâo se chegou a urn consenso sobre a proposta do Poder Judicjário criou-se
urn impasse: ou o Executivo mandar-ja a proposta corn o aporte de mais 4%,
Segundo a previsao das receitas para o ano de 1999, ou se mandaria a
proposta do Tribunal na integra. Naquela ocasiâo, entreguei ao Presidente do
meu Tribunal uma dec:são - e ha inUmeras do Supremo Tribunal Federal -
dizendo que as propostas do Poder Judicjário do Ministério PCjblico e, crelo,
as do Tribunal de Contas não podem ser objeto de emenda por parte do
Executivo. Cumpre ao Executivo, por força do principio da autonomia e da
independéncia admjnistrativa dos Tribunals remeter estas propostas,
juntarnente corn a sua, a esciarecida e definitiva decisão do Poder Legislativo.

Entáo, a nossa proposta veio para cé, acudjndo, a urn so tempo, ao espirito
dernocrático do Secretário do Planejamento mas, principalmente por
mposiçâo constitucional porque a Poder Executivo não poderia jamais

subtrair ao exame do Legislativo a proposta do Poder Judiciário.
0 Segundo esclarecirnento diz respeito ao repasse dos duodécimos.

Efetivamente, temos determinado muitas vezes, a intervencao em
MunicIpios, a que é de uma falácia completa, pals a Executivo náo dá
cumprimento as decisães do Tribunal de Justiça, em termos de intervençao,
embora seja o ele senhor do ato executórjo interventivo Então, no Tribunal,
temos, reiteradas vezes, ratineira e enfadonhamente proposto - e eu mesmo
ja o fiz - que sejam suspensas as nossas decisöes a respeito de intervenção
nos munidipias, ate que o Executivo, dé cumprimenta as nossas decisães.

Parece-me que a questao colocada pelo Deputado Durval Angelo se refere
ao repasse que o Poder Executivo Municipal muitas vezes deixa de fazer as
Cãrnaras de Vereadores Parecem-me um pouco diferente a situacão do
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Tribunal de Justica, em termos de duodécirnos estaduais, e a situação das
Casas Legislativas municipais, a qua[ vejo frequentemente no Tribunal,
quanta aos duodécimos municipais. Fui relator de diversos processos em que
o Executivo se recusava, term inanternente, a repassar ao Legislativo
Municipal as dataçoes consignadas no orçarnento, alegando que elas foram
fixadas corn liberalidade, etc. E a Tribunal - evidentemente, sem nenhuma
controvérsia a esse respeito - concede a seguranca e obriga, efetivamente, a
Chefe do Executivo Municipal a repassá-las. Aqui é uma decisão judicial.

No caso do Tribunal de Justiça, no que diz respeito aos duodécimos
estaduais, you confessar, corn toda transparéncia, que esses duodécimos,
salvo as despesas de pessoal, näo são repassados oportunamente ao
Tribunal de Justiça. Tern sida repassados depois de longa parlarnentacão do
Presidente do Tribunal e dos nossos técnicos junto ao Poder Executivo.
Ultirnarnente, a situacão chegou a tal dificuldade que meu Tribunal sugeriu ao
Presiderite que fixasse, corn a Executivo, urn protocala para liberação desses
repasses, diante dos atrasos que estavam-se acumulando, em termas de
custeio e de despesas de capital. Esse protocolo foi assinado, e é meu dever
- e a faco corn prazer - dar a testemunha de que ele vem sendo
rigorosamente cumprido por parte do Poder Executivo.

o Sr. Epaminondas Fulgêncio - Sr. Presidente, minha rnanifestacão é muito
rápida, e devo explicar de irnediato a razão dela, porque a tema de hoje é a
discussão do orçamento do Poder Judiciário, e então, o Procurador-Geral de
Justiça, seria uma figura estranha nessa discussão. Mas é apenas em razão
do que disse a eminente Deputado Durval Angelo a respeita da Comissão de
Compatibilização Orçamentária, na qual tern assenta a Procurador-Geral de
Justiça. A rnatéria jã foi suficienternente esciarecida pelo Desernbargador
José Fernandes, rnas apenas quero dizer que as reuniães foram feitas, que
as tentativas foram feitas, que a proposta orçarnentária cam a anexo foi
encarninhada par urna deliberaçãa adatada par unanimidade e, coma trouxe a
Desembargador José Fernandes, acolhendo inclusive a sugestão do
Desembargador Lucia Urbana, que argurnentava que apenas esta Casa tern
o pader de transformar e modificar a orçarnenta.

Aproveita a oportunidade para dizer que, entre aqueles que discordaram e
discordam da proposta do Executivo, está a Ministérlo Publico, que apresenta
de igual forma urn arçamenta paralelo.

0 Sr. Mauro Teles Cardoso - Dr. ElpIdia, Ii, recentemente, entrevista de V.
Exa., em que declara que as Juizes não ganham bern e que as rnarajás estãa
entre as servidores dos Tribunals; que urn chefe de Secretaria ganha três
vezes rnais que urn Juiz em inicia de carreira. Sou Técnico Judiciária do
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Tribunal de Alçada, cargo não corn issionado mais alto do Tribunal, concurso
pUblico. Sou historiador, jornalsta e bacharel em Direito, corn alguns cursos
de extensão Corn todos Os qülnquenios e vantagens, inclusive os R$0,26 que
percebo a ttulo de abono-famlija para criar meu filho, meus vencimentos
brutos não chegani a R$1.700,00. Não temos visto Juizes fazerern concursos
para ser funcionários, 'data venia". Nào é uma pergunta, mas urn subsidjo
para V. Exa.

0 Sr. ElpdIo Donizetti - Vejo, Mauro, que a minha fala não se aplica ao seu
caso, ate porque vocé, pelo que estou vendo na pergunta, não tern funçao
comissionada 0 que disse e repito aqul, nesta Casa, ate porque nâo sou
dado a tapar a sol corn a peneira, e que recebi, por parte de colegas da
Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, urn estudo sobre os salários de
servidores corn funçaes cornissionacias, - contra quem nâo temos
absolutamente nada, apenas o argumento foi utilizado na rnidia por nôs -,
para mostrar quão pequeno é o vencjmento do Juiz na entrancja inicial, no
inIcio da carrejra. Não para acusar esse ou aquele funcionário.

E verdade que nessas justiças existem funcaes comissionadas, que nâo é a
seu caso, Mauro, porque vocé prestou concurso. Refiro-me a quem nâo
prestou concurso que ganha realmente trés vezes mais que seu chefe, o Juiz
daquela repar-tiçao Isso é fato. 0 teto não saiu ate hoje, apesar do disposto
no cornando constjtucjonal advindo da Ernenda Constituciona! n° 19, mas era
para ter entrado em vigor no dia 4/6/98.

Desde 1500, este Pals luta contra os marajás. Lutarn, a meu ver,
ficticiamente Não tern coragern, não querern, e falta vontade polItica para
enfrentar essa questâo. Conhecemos urn ex-Presidente da Repüb!ica que se
elegeu sob o signo da caça aos marajás. Agora, novamente, na reforma
constitucjonal essa questão foi levantada pelo ilustre Deputado Miro Teixeira,
que colocou urn dispositivo na Constituiçao, para que ninguem possa ganhar
mais, no serviço püblico, do que o Ministro do Supremo Tribunal Federal. 0
Presidente da RepUblica, o Presidente da Cámara e rnuitos outros, ganham
mais, mesmo Os funcjonárjos dos Tribunals, que se apasentam e retornam
para o cargo pUblico. Falo camo qualquer cidadão indignado corn salãrios de
R$60.000,0 por mês. Ha muitos, nesta Reptiblica, que ganham isso. Por
isso, ate hoje, não se deu a imediata aplicaçâo ao art. 29, da Emenda a
Constituicao n o 19, porque este Pals permite a florescimento dos chamados
marajás. Não concordamos corn essa gente. Peco, Mauro, que näo fique
aborrecido corn issa. Penso, ate, que seu salário é baixo, pela releváncja do
cargo. Não me referi a essas pessoas, aos chefes de secretarja e aos
escrivães, que muito rnerecern, sobretudo, os nossos funcionários de Prirneira
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lnstãncia. Os de Segunda lnstáncia também merecem, rnas os de Primeira
são as mais sacrificados. All, está na platéia a Ivo, ouvindo-me. Ele
acompanha a trabalho de todos no Forum. Não descuido, também, dos
companheiros de trabaiho do Tribunal de Justiça. Precisamos rnostrar a
economia que se faz irnplementando o teto.

Neste momenta, aproveito alguns segundos para conclamar a imprensa.
Ela não se deve deixar levar pelos falsos argumentos e pelos falsos
moralistas. Estarnos vendo os detentores de poder, as verdadeiros
"senadores romanos", defendendo urna suposta moralidade. Não sei se isso
corresponde a realidade dos fatos. Parece-me que não. Teriamos urna
economia extraordinária. Par isso, nossa associacão de classe, que não está
disposta a tapar a sal corn a peneira, defende a fixacão dos subsidios no
âmbito do Estado. Haverá elevação, Mauro e Deputados desta Casa, de
cerca de 40% para as Julzes de inicio de carreira, mas, não tenham dOvida,
haverá uma economia extraordinária. Conseguiremos, se tivermos vontade
politica de dar a imediata aplicabilidade a Emenda Constitucional n° 19,
acabar, definitivarnente, corn os rnarajás.

0 Si-. Pr-esidente - Tendo o Sr. SecretOrio Marcus Pestana de se retirar, a
Presidência agradece a sua presenca e a sua importante contribuição para
corn este fOrurn.

O Sr. Delmival de Alrneida Campos - Meu caro Presidente cia AMAGIS, cia
qual sou associado ha cinco meses, par integral quinto constitucional do
Tribunal de Alçada, sabedor de que V. Exa., conforme disse nas suas
recentes palavras, não visa a "tapar a sal corn a peneira", e coma a Secretário
Marcus Pestana, que já deixou a Casa, ainda ha pouco, disse que esse
orcamento participativo originou-se de urna reunião democrática, gostaria de
saber, ainda que passa interessar aos dernais associados, já que a AMAGIS
representa a lado hurnano da rnagistratura, se nessas reuniOes cia Cornissão
Participativa, a que aludlu o nobre Secretário Marcus Pestana, coma sendo
de grande tear democrática, a AMAGIS teve, pelo menos, votos? E essa a
minha indagação.

O Sr. Elpidio Donizetti - Meu colega e amigo Delmival, corn quem tenho a
honra de compartilhar essa luta e sonhos de uma justica mais hurnana, pranta
e eficaz. E verdade que ela representa esse lado mais humano do Poder
Judiciário, mas nãa tern assento, porque a norma constitucional cia essa
Prerrogativa ao Chefe do Poder. Gostariamos que, no futuro, fôssernos
COflvidados para levar essa angOstia para outras regiOes. Recebernos, na
flossa Associação, centenas de telefonernas de colegas do interior, expando
que 0 forum está caindo, que eles estão em cubIculos, que não ha
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funcionários etc. Ontem, recebi urn telefonema da Comarca de Uberlâridja,
afirmando que ha uma vara corn apenas urn escrevente. Além disso, as
fóruns de Contagem e Betim estão em condiçöes precárias. Assim, seria born
que pudéssemos levar essa angüstia, nào por força de normas, do Juiz que
milita no interior do Estado e nâo pode vir aqui expor suas angüstias. E born
ressaltar que a realidade desse Juiz é muito diferente da de Brasilia, pois
Brasilia nao é Brasil, e o Brasil nâo é Brasilia. Não ocorre em Mines a que
disse recentemente a Chefe maior da nossa RepUblica. Näo ha aqui aqueles
prédios suntuosos. Os prédios corn cuja construção näo comungamos näo
foram construidos pela magistratura mineira, mas sirn pelo Poder Judiciário,
por pessoas indicadas pelo próprio Presidente da Repüblica. Obrigado.

O Sr. Presidente - Os acadêmicos Antonio Augusto Velasco e Silvino José
Toscano, da Faculdade de Direito da Universidade de Itaüna, perguntam ao
Desembargador Adroaldo Furtado Fabricio: "GostarIamos de saber do Exmo
Sr. no que diz respeito aos processos, qual a agilidade que o Poder Judiciário
minecro viria adquirir se houvesse tal fusão de tribunais, como ocorreu em seu
Estado."

O Desernbargador Adroaldo Furtado Fabricio - Ha perdas e ganhos nas
fusOes dos tribunals. Acredito que, em urn prirneiro momenta, haja alguma
perda no aspecto do dinarnismo operacional da 2a lnstância. Ha uma fase de
ajuste, que estamos atravessando, nesse momento, no Rio Grande do Sul. 0
mesmo está ocorrendo no Rio de Janeiro, embora a Desembargador Thiago
confesse isso menos do que eu, taivez par ser ainda Presidente, enquanto
não sou. Existe uma fase de ajuste muto dificil, principalmente quando a essa
fusâo se soma urn periodo de verdadeira debandada de apasentadorias,
algumas, inclusive, precoces, e a tribunal tende a perder urn pouco a sua
fisionomia e seu referencial. Entretanto, acredito que, em médio prazo, no
meu Estado - e não estou falendo sabre nenhum outro -, a fusão deverá
produzir maior leveza da máquina, sobretudo no aspecto administrativo, pals
serão eliminadas sobreposicoes de órgos, que estão duplicados e fazendo
urn mesmo trabaiho. Além disso, serão eliminados alguns pontos de conflito
que vão desde aspectos elementares, coma saber, em urn prédia Unico,
quem deverá fazer a manutericâo dos elevadores, se urn au autro tribunal, ou
seja, desde questOes miüdas do dia-a-dia ate questOes institucianais mais
impartantes, relacionadas corn a representecao externa do Poder. Acredito
que haja ganhos, mas ainda e rnuito cedo para se afirmar que a jurisdição val-
se exercer corn maior celeridade. Ninguem está em condiçOes de afirmar
isso, parque a experiência ainda é muito nova.

Peço permisso aos rneus caros consulentes, pois sernpre procuro atender
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muito bern as estudantes, porque tarnbém sou professor de Direito, hoje,
aposentado do magistério. Alias, nâo estou aposentado, fui expulso pelos
maus-tratos a docência da Universidade Federal. Entâa, procuro tratar muito
bern as estudantes, mas nào darei resposta especifica sabre a que poderia
acontecer no Estado de Minas corn uma eventual fusão dos tribunais.
Apenas, sendo a homem franca que sou, gostaria de deixar registrado que,
no rneu Estado, a iniciativa dessa fusão partiu da cOpula do Poder Judiciário,
do Tribunal de Justice. Portanto, quern está mais diretamente envolvido corn
o probiema e o conhece institucionalmente tomou essa iniciativa. Pelo que
estou informado, aqul em Minas, a situação é urn pouco diferente, a Tribunal
de Justice näo acolheu a proposta, e, assirn, já teria uma razão suficiente
para näa opinar sabre a que pode acantecer no Estado de Minas. Desculpe
par não ter respondido.

A Sra. Edilane das Graces Andrade, Presidente do Sindicato dos Servidores
da Justica de Segunda instância - Boa-tarde, senhares da Mesa, coma
cidadã, gostaria de parabenizar a Desembargador José Fernandes Fliho, pelo
excelente e incansavel trabalho desernpenhado nos juizados especiais, aos
quais you rnuito, par gostar daquele trabalho. Assirn, vejo que a populaçâo,
outrora excluida, está sendo muito bern atendida, apesar das precárias
condicOes materials e hurnanas, pois faltam funcionários, não existe urn
quadra efetivo, não existe urna estrutura adequada. Vi JuIzes despachando
näa sei quantos processos par dia, o que me deixou muito comovida.
Portanto, coma cidadà, quero agradecer ao senhor, pals vi muita gente au
sendo atendida pela justice. Quanta ao orcamenta do Judiciário neste ano,
está prevista uma estrutura, a flm de que as juizados especiais possam
atender mais e melhor aqueles que näo tern condicOes pare pagar um
advogado.

Queremos dizer também, Desembargador, que a SINJUS faz a sue parte.
Durante o forum realizado neste augusta Casa sabre direitos hurnanos e
cidadania, lutarnos pare que as verbas dos juizados especieis fossem
ampliadas Quanta eo orcamento, inclusive a senhor se referiu eo nosso
piano de carreira, epOs todo esse fOrum, se alguém tiver einda a coregem de
COrtar aiguma coisa do orcemento do Judiciário, peco que não cortem dos
Juizadas especieis nem dos servidores pUblicos, cujos salários já estáo
achatados pele situacao etuel.

Gostaria de pergunter o seguinte, Desernbargedor: se essa verba nào for
para as juIzedos especiais, ficará inviável aquele prestaçao jurisdicionel, ou
seja, aquele sonho de ver pessoas pobres sendo atendidas da forma coma
vi?
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Presidente do SEnd icato sabe, peiosOrgaos de ciasse. Fui procurado por vocé
nümeras vezes em meu gabinete. E muito born gozar da confiança de vocés
Não seE o que acontecerá em termos do orcamento do Judiciário no próximo
ano. Mas meu "feeling" sugere que, segurarnente, o Governo que tomará
posse ira nos chamar Para essa alegada parceria, a que se referiu o
representante da equipe de transicao do Governo ltamar Franco. Se nos
chamarem e se eu integrar essa comissão, a Presidente do Sindicato fique
absolutarnente tranquila, POIS ha trés pontos na nossa reivindicacao subsIdlo,
que e imposicao constitucional corn o qual daremos a magistratura de base a
dignidade de que ela precisa, porque não é possivel que urn Juiz continue
atrás da gratificaçao eleitoral, porque não agüenta sobrevjver, corn muiher e
dois fiihos, corn a salário que recebe hoje; a problenia dos juizados especiais,
e vejo coma dever do Poder Legisiativo dar e institujr o piano de carreira, o
que não é favor: está na reforma administrativa NOs, na cornissão que tenho
a honra de presidir, corn a participaçao do Deputado Sebastjão Navarro
Vieira, apresentamos urn projeto de lei estabelecendo urn prazo de 180 dias,
prorrogavel por igual perlodo, Para curnprimento desse piano de carreira.
Creio que o servidor do Poder Judiciárja é mal-remunerado Quanto ao
Executivo, nern tenho condicoes de dizer, porque o servidor desse Poder é
urn pária social, considerados Os salárias do Legisiativo e do Judiciário. Mas,
mesmo as funcionárjos do Judiciário, ocupantes de cargos de carreira, 

Os de
cargos ern comissâa tern uma situaçao diferenciada, são muito rnai-
rernunerados. Se depender de rnim, se for charnado Para continuar
participando desse trabaiho, tenho este trIplice cornpromisso corn reiaçao ao
arcam en to

A Sra. Edilane das Graças Andrade - E se não for dada a verba devida Para
estruturar os juizados especjais?

Não queria responder, porque pode parecer ate urn pouco de presunção,
mas acredito que ninguem acaba corn as juizados especiais, porque são uma
conquista rnuito grande. Ninguem canseguira acabar corn eles, a despeito de
nassas precárjas condicöes de funcionarnento Coptinuarão funcianando
aquem dos nossas sonhos, nao serão os Juizados Especiais corn que
sonhamos Mas tenho a impressão, descuipe-me se a meu sonho é major do
que a seu, de que não acabarão jamais.

0 Sr. Presjdente - Temos 3 perguntas finais e todas dirigidas ao Dr. ElpIdio,
a quern também não como Presidente e 000rdenador, mas como
participante, gostaria de fazer uma coiocaçao. Perguntaria ao Dr. ElpIdio se
p0550 enunciá-ias todas de uma vez, porque são tadas dirigidas a V. Exa.
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Pergunta do Juiz Rafael Andrade: "Dr. ElpIdio, em 1998 acornpanharnos a

luta da AMAGIS na busca da efetivacão de repasses financeiros previstos ao
Judiciário. De que adianta aumentar a orçarnento, se não ha dispositivo capaz
de cornpeiir a Executivo a repassar tais recursos?".

Pergunta de pessoa que näo quis se identificar, rnas coma a pergunta é
pertinente, a incluIrnos: "Não seria contraditória a criação de cargos neste
momenta ern que Os cortes se fazem necessários?".

Pergunta do Juiz Adalberto Ribeira Jiinior: "A AMAGIS tern coletado alguns
dados sobre Os trés Poderes. Qual a relacao entre as orçamentos do
Judiciário e do Legislativo, no Sudeste?".

Agora, me permitiria, Dr. ElpIdio, fazer urn breve comentário a respeito de
suas coiocaçães e do artigo publicado no "Estado de Minas", que tive a
oportunidade de ler, que, mais au menos, reproduz aquelas colocaçães que
V. Exa. fez aqui, hoje, nesse fOrum. Gostaria de ressaitar que não cabe
enxugamento dos orçarnentos do Judiciarlo nem do Legislativa, porque
nesses Poderes as dotaçöes orçarnentárias destinam-se, quase que na sua
totalidade, as despesas corn pessoal. E sern pessoal não Na coma a
Judiciário prestar as bans serviças que presta a popuiacão mineira, assim
coma sem a nassa pessoal também não h6 coma a Assembléta Legislativa
funcionar a contenta, mesmo corn dificuldade.

Quero ressaltar que a Presidente da nossa Casa, do Pader Legislativo, ja
manifestou que, embora corn grande sacrificio, a Assembléia Legisiativa se
propoe a repetir a orçamento de 1998. E urn peso grande e nãa é a ideal. Não
havera a menor perspectiva de aumento salarial Para ninguém, em hipOtese
nenhurna. A grande datacäo arçamentaria da Assembléia, coma no Judiciária,
é Para a pagamenta da foiha.

Agora, gastaria de lernbrar a seguinte: V. Exa. faz a comparacào do
Judiciãrio corn a Legislativo e diz que a arçamento - não sei se a terma usado
foE peça de ficcão - nãa corresponde a realidade da sua execucão e que esta
lange da nossa realidade. Que par diversos anos, a orçamenta expressava
urn valor e que a sua execuçãa era urn valor substancialmente rnais alto.

0 Dr. Elpidia faz a cornparação do arçamenta previsto e naa a executada,
anunciado aqul, par V. Exa., Desembargador Fernandes FlIho, que se nãa me
engana, foi da ordem de R$580.000.000,00. Ele pega a valor original e
superestima a da Assembléia Legislativa. V. Exa. sornou a orçamenta geral,
que, par força de lei, abrange a orçamenta do Poder Legislativo e do Tribunal
de Contas Somou ainda a orçamento do PRELEGIS, da FUNDHAB e do
IPLEMG, que se agregarn ao orçarnento do Legislativo. No entanto, esses
recursos não são oriundos do poder püblico, mas sirn, de contribuicöeS
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Na realidade, o orcamento da Assen-ibléja Legislativa é deR$303.000.000,00 contra os R$580.000.000,00 realizados pelo Tribunal de
Justiça. Assim, não ha essa similaridade, essa igualdade de valores entre o
Tribunal de Justiça e a Assembléja Legislativa, o que seria de fato urn
disparate, como anunciaçjo por V. Exa. No ano de 1997, em termos do
percentual da participaçao na despesa corn pessoal do Estado, em ativos
financeiros, a Assembléia Legislativa gastou 4,01% e o Tribunal gastou 8,3.
Portarito, a participaçao do Poder Judiciário é o dobro da Assembléia.

Observe-se, ainda, que no percentual de participacao nos recursos
ordinários livres a situaçao quase se repete. A Assembléja Legislativa, em
1997, apresentou o percentual de 2,86%, enquanto que o Poder Judiciário, no
mesmo perlodo, apresenta 5,65 percentuais

Ha que se observar ainda - e isso é importante ressaltar - que quando V.
Sa. joga que o enxugamento deve vir do Legistatjvo, quero dizer-Ihe que aqui
não ha o que se enxugar. 0 orcamento proposto pelo Poder Judiciárjo - que é
justo e legitimo - deve ser defendido por nOs, para que seja equipado e tenha
dotacão orcamentarja condizente corn a prestacão jurisdicional a popuiaçao
mineira. Mas não procede essa comparacão corn o Legislativo, porque sO o
incremento proposto pelo Judiciário corresponde a dotação orcameritarja da
Assembleia, corn a qual ela se dispöe a gerir a sua Casa no ano de 1999. So
o Incremento proposto pelo Tribunal de Justiça é da ordem de
R$299.000.000,00 contra R$303.000.000,00 que é o orcamento que a
Assembléja Legislativa admite para 1999. Esses são os dados que eu queria
ressaltar para repor os fatos a sua realidade.

Outro dado que podemos ter em comparacao é o relacionado ao gasto por
cidadão em Minas Gerais. 0 gasto, em 1998, do Judiciár-io é de 30,53% por
ano e o da Assembléja Legislativa é de 17,92%, por ano. Na proposta
orcamentaria da Assembléja Legislativa esse gasto por cidadão no ano de
1999 e de 16,80%, e o do Judiciárjo no mesmo perlodo, é de 31,12%. Todos
esses dados evidenciam que o orcamento real do Poder Judiciário é o dobro
do da Assembléia Legislativa. Feitos esses comentários, também deixo a sua
consideracao repor esses indices nos seus expressos valores. Muito
obrigado.

O Sr. ElpIdio Donizettj - Deputado Sebastjão Navarro Vieira, que preside
essa sessão, comungo integralmente corn a exposicão de V. Exa. ate porque
a Assembléia Legislativa tern prestado urn extraordinário serviço, que
aparece, digamos assim, através da TV Assernbléia Não nos olvidamos da
importância desta Casa em nenhum momento e muito menos achamos que
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ela não deva ter os recursos indispensáveis a sua gestäo, ao desempenho da
sua missào. Deputado Sebastião Navarro, naquela entrevista publicada no
"Estado de Minas", nesta semana, em mornento algum V. Exa. conseguirá ler
que eu, Presidente da AMAGIS, teria dito que o enxugamento deve partir do
Legislativo. Absolutamente. 0 jornal escreve que o Presidente da AMAGIS
insinuou, e insinuou tat como estou insinuando agora, se é que se pode
encarar assim. Não se trata de insinuação, ate porque não sornos dados a
isso. 0 que mostrei para o jornal foram os dados que V. Exa. muito bern
retifica agora, mostrando que o Poder Legislativo nos Estados da Federacao,
incluindo Minas, estão num patamar de normalidade, e que a Assembléta
Legislativa de Minas se equipara aos demais Estados do Sudeste e do Sul.
Gostaria de ver esta Casa corn mais recursos, para ter prograrnas como este
e ate para que eu pudesse participar.

Quanto aos dados a que V. Exa. se referiu, realmente, nas minhas
anotacoes, constam R$445.000.000,00, mas envolvendo todo o Legislativo,
como V. Exa. bern expOs, ou seja, Tribunal de Contas etc. E agora retifico o
nómero para R$303.000.000,00. Colhi os dados em São Paulo e verifiquei
que a Assembléia Legislativa de São Paulo apresentava-se corn
R$330.000.000,00. A do Rio Grande do Sul, que é bern rnenor do que esta
Casa, corn R$226.000.000,00, e a do Rio de Janeiro, corn R$385.000.000,00.
Estes são os dados que mostrei para a imprensa e os mostro também aqui,
para que a opinião pUbtica fique ciente de que o Legislativo mineiro,
Comparado aos outros Estados, encontra-se relativamente satisfatOrio. Mas,
quanto ao Judiciário, volto a insistir nos dados de que disponho. No Rio,
gasta-se R$1.160.000.000,00 corn a justica, corn 13.500.000 habitantes. Em
Minas, gastou-se corn o Judiciario R$456.000.000,00 no orçamento, elevado
para R$580.000.000,00 parece-me, no ano anterior, pouco irnporta. Isso
mostra a discrepância, e esta e a restauração da verdade. Esses, colega
Adalberto, SO os dados.

E quanto a colocacão de V. Exa. Deputado Sebastião Navarro, concordo
Plenarnente. Acho que aqui é o foro adequado para se discutirern todos os
assuntos Nesta Casa depositamos todas as nossas esperanças. Nada se faz
sem dinheiro. Não haveria a possibitidade de transmitir, pela televisão, sern
recursos. Que urn dia o Judiciário tenha urna televisão desta, para que o Juiz
possa mostrar o que está fazendo, que profere sentenças a noite, que profere
sentencas pela manhã e que, a tarde, no Forum, fica corn a toga
arnarfanhada, atendendo mães que correm em busca de urna pensão
ahmenticja que não foi paga, mães que vão aos fóruns para obter urna ordern
de "habeas corpus" para o filho que foi preso injustarnente. lnfelizrnente, não
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temos verba para a mIdia, e nao criticamos a Assembléia por t6-1a. Queremos
t6-la e pretendo propor ao Tribunal de Justiça, nâo para 1999, mas para o ano
de 2000. Gostaria de ver o Judiciário modificado, como quero ver esta Casa,
a Assembléia Legislativa, cada vez mais altaneira.

Varnos as respostas, Deputado. Quanto ao repasse da verba, colega
Rafael, no ha dispositjvo constitucional para obrigar - depois, passarej a
paiavra ao Desembargador José Fernandes para que discorra sobre esse
assunto.

Ha, sirn, dispositivo constitucional a que se referiu o Desembargador José
Fernandes, que é intervencao no Estado. Ha forma de compelir o Chefe do
Executivo a cumprir, e assim foi feito em diversos Estados da Federaçao, via
mandado de segurança. Aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Mato
Grosso, aconteceu em Alagoas, mas quem tern legitimidade não é o
Presidente da Associaçâo; quern tern legitirnidade é o Chefe do Poder. Basta
ingressar corn o pedido de mandado de segurança, a ordern será conferida e
obrigara o Chefe do Executivo a repassar os recursos. Afora isso, ha a
possibiliciade de intervençao no Estado, mas o Desembargador José
Fernandes ja disse, e muito bern, nao se cumpre porque é urna questo
politica. Mas näo querernos isso, achamos que nao será necessário.
Queremos inaugurar no uma nova era, querernos manter o relacionamento
corn o Executivo - corn o Legislativo nern é preciso dizer -, em alto nivel.
Temos a esperança, ou melhor, temos a certeza de que esse Governo que
agora assumjrá, repassara os recursos orcamentarjos devidos ao Judiciário.
Temos, mais ainda, esperança, mais certeza, de que contemplara o
Judiciário não corn os recursos destinados ao Estado do Rio de Janeiro, mas
corn o mInimo para viver, para fazer funcionar a méquina judiciária.

Quanto a criaçao de cargos, se nào é incompatjvel corn o mornento que
prevé os coi-tes, quando assumimos a direçäo da nossa entidade, em
dezembro do ano passado, a primeira iniciativa nossa foi fazer urn
levantamento mostrando a falta de condiçães de trabaiho. Mais de 200 claros
na magistratura fóruns caindo, JuIzes que no tern urna secretária para
atender a porta, que não tern uma secretárja para datilografar uma sentença.
Mostramos tudo isso, rnostramos também que os Juizes compram seus
prOprios microcomputadores Todos eles. E levamos ao chefe do nosso
Poder, o Presidente do Tribunal, estudos. E tenho a impressâo de que esse
incremento do orcarnento decorre de provocaçao da AMAGIS. Nós dizIamos
e dissernos no nosso discurso de posse: os senhores estão recebendo o livro
"0 Judiciário e sua Missâo na Ordem Dernocrática". Diziarnos que fariamos
urn estudo de todas as necessidades e as subrneterIamos ao Poder soberano

803
do Estado, que é o Poder Legislativo. E se o Poder Legislativo não aprovasse
a lei, se o Poder Executivo a vetasse, jarnais poderiarnos ser acusados pela
mIdia de rnorosos e preguicosos. A responsabilidade não é nossa, e a criacão
de cargos vern nessa esteira. Precisarnos dos 16 cargos de Desembargador,
porque os processos ficam 16 paralisados por mais tempo; precisamos dos 24
cargos de Juiz do Tribunal de Alçada.

No próximo ano, a Associaçâo promete que trará para a augusta
Assernbléia Legistativa, por meio do Tribunal de Justica, o pedido da criacäo
de centenas de cargos de Juiz de Direito. Nâo compactuarnos é corn cargos
de funçöes cornissionadas, näo compactuamos corn nepotismo. E verdade
que o nepotismo no Judiciário é Infimo, muito menor do que nos outros
Poderes, mas achamos que compete ao Judiciário dar o exernplo.
Mandaremos também para esta augusta Assembléia Legislativa, se é que
ainda não existe, urn projeto de lei proibindo a admissão de parentes, a não
ser por via do concurso pUblico.

Passo, então, a palavra ao Desembargador, se o Deputado Sebastião
Navarro Vieira o permitir, para que fale sobre o dispositivo constitucional.

0 Desembargador José Fernandes Filho - Pergunto ao eminente Deputado
se ainda temos outras indagacöes. Deputado Sebastiáo, além da
oportunidade que me foi dada pelo Sr. ElpIdio, queria me valer de 1 minuto,
sabendo que o Desembargador FabrIcio vai viajar agora, para dizer o
seguinte: corn relacào a esse problema do repasse dos duodécimos, o
Colegio de Presidentes, cuja Secretaria Executiva tenho a honra de presidir (e
estou ôrfâo, porque o rneu querido irrnão FabrIclo larnentavelmente nos
deixou), propOs, corn a adesäo do Ministro da Justica, alteraçáo do dispositivo
constitucional vigente, para permitir que, näo repassados os duodécimos,
possa o Supremo Tribunal Federal, a requerirnento do Tribunal de Justiça,
decretar o seqüestro dos valores necessarios a esse fim. Näo é intervençâo,
mesrno porque não ha nenhum caso de intervenção no Brasil por
descumprirnento de repasse de duodécimos, como todos sabemos; nern em
Alagoas, onde ocorreu urn episódio de que participei ativamente. Então, ao
Colégio de Presidentes pareceu muito rnais irnportante armar 0 Supremo
Tribunal Federal do poder de decretar o seqüestro dos respectivos valores,
em favor do Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do Ministério PUblico
e do Tribunal de Contas, se näo lhe forern repassados os duodécirnos
Oportunamente.

Quero aproveitar a oportunidade para falar sobre urn terna que não pode
ser omitido neste mornento: o Tribunal de Justiça reformou, nesses iiltirnos
quatro anos, 74 prédios e construiu os de Sete Lagoas, Ouro Branco, Trés
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Coracoes, Montes Claros, João Monlevade Ipatinga, Varginha, além do
prédio de Juizados Especiais, da Av. do Contorno. 0 Tribunal de Justiça de
Minas será o primeiro do Brasil a ter urn fOrum de juizados especjajs
Tinhamos, para esse firn - Desembargador Fabricio, essa foi a solucào
encontrada pelo seu Tribunal -, urn fundo judiciário. lnfelizmente, Deputado
Navarro Vieira, esse fundo judiciário foi suprimido por projeto de lei que
tramitou nesta Casa. Acredito que a douta Assembléia Legislativa não tenha
se dado conta de que a supressão do fundo judiciário vai impedir que o
Tribunal de Justiça, a partir do próximo ano, perca valiosos recursos,
contando, apenas, corn os consignados na verba de capital, para construir
fOruns.

Foi realmente uma pena, e conclamo V. Exa. e seus pares a repensar o
assunto, porque todos os Tribunais de Justiça do Brasil tern urn fundo de
reapareftiamento ou judiciário, para acudir as construcoes e aos reparos de
prédios nos respectivos Estados. Creio que tenha sido urn equIvoco, talvez
urn cochilo, mas o certo é que o Tribunal, também nesse ponto, experimentou
grande perda. E se o seu orcamento para o ano seguinte não consigriar
dotaçoes no elemento capital para construçoes e reparos de prédios,
certamente nada poderemos fazer, porque ja náo teremos mais o fundo
judiciário.

o Sr. Presjdente - Antes de encerrar os trabaihos, gostaria de deixar a
palavra aberta aos ilustres expositores que dela quiserem fazer uso para as
suas conclusöes e exposicäo final.
o Desembargador Adroaldo Furtado FabrIcio - Peco a palavra, Sr.

Presidente
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Desembargador Adroaldo FurtadoFabrIcio.

o Desembargador Adroaldo Furtado FabrIcio - Eminente Deputado, serei
mais breve possIvel, ate para cornpensar o abuso que cometi durante a
minha exposiçao, quanta ao tempo.

Gostaria de dizer duas palavras a rnais a respeito dessa questäo de
cumpriniento de decisöes judiclais, repasses orcamentarios e intervençao.
Como disse o Desembargador Fernandes, intervençao nao se usa no Brash.
De fato, ha uma grande quantidade de pedidos de intervencao em Estados no
Supremo Tribunal Federal, e nenhum tramita. Estâo todos engavetados.
Tenho de falar claramente. Talvez tenha ate mais desembaraço do que Os
eminentes colegas que ainda estâo em atividade, porque, depois de quase 40
anos, estou aposentado

Os mecanismos constitucionaps existentes prevéem a eventualidade de
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seqüestroS de verbas arrecadadas pelo Poder Executivo, exciusivamente
para hipOtese de preteriçäo na ordem dos precatórios emitidos pelo Judiciário.
So nesse caso. Para a hipOtese de descumprimento de decisOes judiciais,
sendo cogitável também a hipótese da nào-efetivacão dos repasses, esse
remédio heróico não está previsto. No que diz respeito a descumprimento de
decisOes judiciais, a meu Tribunal, contra o meu voto - porque achei que não
havia base constitucional -, decidiu, pelo seu Orgão especial e, em
determinado momenta, que a descumprimento, a negativa de pagamento, era
mais grave do que a prOpria preteriçáo e, portanto, isso também deveria
ensejar seqüestro de renda. 0 Tribunal chegou a decretar esse seqüestro de
renda, e o Supremo Tribunal Federal imediatamente cassou essa decisáo,
acho eu, corretamente, porque, efetivamente, o mecanismo constituctonal nâo
é previsto para essa hipOtese.

Podemos ir ate o momento de postular ao Supremo Tribunal Federal a
intervenção; a partir desse momenta nâo resta mais nada, senão a frustracào
de ver que nada acontece.

Sr. Deputado, a minha palavra final é para cumprimentar, na pessoa de V.
Exa., esta fantástica, magnifica iniciativa da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, que faz honra as meihores tradicoes deste bravo e grande Estado da
Federaçao.

Sinto-me, realmente, privilegiado por participar deste evento e sou muito
grato a esta Casa por isso. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - A Presidência hnforma ao Plenãrio que as atas das
reuniöes deste forum serâo publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 27
prOximo.

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

manifesta as seus agradecimentos aos ilustres expositores, as demais
autoridades e participantes e ao pUblico em geral, pela honrosa presenca,
encerra a reunião e convoca as Deputados para a reunião de debates de
segunda-feira, dia 16, as 20 horas. Levanta-se a reunião.
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Comparecjmenfo
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Maria Olivia - Adelmo Carnejro Leão - Aliton

Vilela - Alvaro AntOnio - AmbrOsia Pinto - AntOnio Julio - AntOnio Roberto -
Arnaldo Penna - Ermano Batista - Isabel do Nascimento - José Braga - Kemil
Kumair-a - Marco Regis - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Pericles Ferreira -
ROmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastjão Navarro Vieira - TarcisloHenriques - Wilson Fires.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl5rnjn, declaro

aberta a reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para
proceder a leitura das atas das duas reuniOes anteriores

Atas
- A Deputada Maria Olivia, 51Secret6rja nas funçOes de 20-Secret6rio,

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

Deslgnacao de Comissão
o Sr. Presidente - A Presidéncia designa Os Deputados Wilson Pires, Aulton

Vilela e Olinto Godinho para, em cOmissão, conduzjrern ao Plenário 0hornenageado, as autoridades e os demais convidados que se encontram no
Salão Nobre.

Composicao da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa os

Exmos. Srs. Mario Osvaldo Vrandecjc Peredo, Diretor- presidente do Hospital
Biocor; Ely da Conceição Souza, Vice-Presjdente da Associacao Médica de
Minas Gerais, e o Deputado Elmo Braz, autor do requerimento que deuorigem a esta homenagem.

Destinacao da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a entrega do titulo de Cidadão

Honorárjo de Minas Gerais ao Dr. Mario Osvaldo Vrandecic Peredo.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional, a ser executado pelo quinteto integrado por i nstrumentistas da
Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais.

- Ouve-se o Hino Nacional executado pelo quinteto de instrumentistas da
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

Palavras do Deputado Elmo Braz
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O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra ao Deputado Elmo

Braz, autor do requerimento que originou o Decreto n° 39.632, de 10/7/98,
concedendo o tItulo de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao Dr. Mario
Osvaldo Vrandecic Peredo.

O Deputado Elmo Braz - Sr. Presidente, Srs. Deputados, autoridades do
Governo Estadual, do Poder Judiciário e Legislativo, meus senhores, minhas
senhoras, minha presenca nesta tribuna, neste momento solene em que se
concretiza o nosso desejo e de todo o povo mineiro de oficializar a entrega do
tItulo de Cidadão Honorãrio do Estado de Minas Gerais ao brilhante,
inteligente, medico e cientista, Dr. Mario Osvaldo Vrandecic Peredo, acontece
para lembrar a todos, em breves palavras, a importância, entre nOs, de tao
ilustre personalidade da area médica e humanistica que tantos servicos tern
prestado ao Estado de Minas.

Seriam necessárias horas e horas de permanência nesta tribuna para
enumerar todos as itens do vasto curriculo desta extraordinária figura
humana, que e o Dr. Mario Osvaldo, não irei me ater a isto. Apenas direl que
nasceu na Bolivia, aos 15 anos de idade veio para o Brash, fixou-se em Belo
Horizonte, formando-se mais tarde no ano de 1965 em medicina pela
Universidade Federal de Minas Gerais.

Fascinado pela beleza das montanhas de Minas, pelo carinho acolhedor de
nossa gente e pelos encantos da muiher mineira, elegeu a jovem Heloisa
Angélica Correia para ser a sua companheira, seu incentivo e seu apoiO na
grande jornada de realizaçOes futuras. Dessa união nasceram Erica e Ector,
que, espeihando-se no exemplo da carreira do pai, formaram-se tarnbém em
medicina, e hoje, muito jovens ainda, já prestam serviços a comunidade.

Nosso homenageado residlu nos Estados Unidos da America, onde, corn
seus estudos cientificos, criou e desenvolveu vários produtos, corn destaque
para as bioprOteses cardiacas corn finalidade de rnelhorar a qualidade de vida
dos pacientes.

Nos anos 80, corn muita garra, determinacão e sacrificios iniciava a
Construcao de um hospital modelo na America Latina, o Biocor, hospital de
cioencas card iovasculares, que teve a sua inauguracão em outubro de 1985,
objetivando congregar especialistas ded icados a pesqu isa, prevenção,
diagnostjco e tratamento clinico, cirCirgico das doenças card iovascu la res,
alem de atuar no campo da engenharia genetica, eletrOnica e cirurgia
experimental o Instituto Biocor, desde a sua fundação, primou por oferecer a
seus pacientes, desde as classes mais humildes as mais poderosas, serviços
corn elevado padrão de qualidade, sendo o primeiro hospital na America
Latina a receber de urn importante orgao internacional, responsável pela



padronizaçao de controle de qualidade hospitalar, o certificado ISO 9002. 808
Por trás dessa instituiçâo que todos conhecem, no anonirnato e na

humildade do Dr. Mario Osvaldo, está a grandeza de toda a instituicâo que ele
dirige corn amor e dedicaçao e corn a indispensável colaboraçao eficiente de
toda a sua equipe médica e corpo de funcionários daquele instituto.

E por tudo isso que pude ter a honra e a iniciativa de apresentar o
requerimeno solicitando a esta Casa que homenageasse esse homern por
tudo o que ele significa e pelos relevantes serviços que vern prestando a
nossa gente mineira, gerando empregos e salvando vidas.

Portanto, nesta noite o Legislativo lhe presta esta homenagern, corn muita
justiça e distincão. E corn orgulho Clue vejo em suas rnáos o diploma de fllho
honorário desta terra, filho de Minas Gerais. Ser fllho de Minas não é apenas
ter nascido aqui; ser fllho desta terra e, sobretudo, amar e trabaihar por nosso
povo, por nossa terra. E isso o que vern fazendo nosso homenageado

Portanto, Dr. Mario, em nome deste Poder, cumprimentoo e digo que todos
estamos de parabéns por homenagea-lo nesta noite. Meu abraço e muitoobrigado.

Palavras do Sr. Mario Osvaldo Vrandecic Peredo
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Dr. Mario Osvaldo Vrandecic Peredo,

agraciado corn o titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.
o Sr. Mario Osvaldo Vrandecic Peredo - Exmos. Srs. Deputado Cleuber

Carneiro, representando o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; Eli da Conceicão Souza, Vice-Presidente da Associação
Médica de Minas Gerais; Deputado Elmo Braz, l°-Secretárjo desta
Assembléja Legislativa e autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade; distintas autoridades; prezados amigos; familiares; parceiros e
colegas do Biocor Instituto e do Biocor IndUstria, hoje St. Jude Medical. E corn
rnuita hurnildade que estou aqui representando cada membro da nossa
nstituicáo que tornou possIvel serrnos vistos dentro daquilo que fazemos
corn carinho. E realmente urn privilégio muito grande e uma emocao enorrne.
Estou corn taquicardia, apOs ouvir o Deputado Elmo Braz, que realmente
sabe usar as palavras e sabe ernocionar pessoas como eu.

Exmo Sr. Deputado, agradeço o trabaiho que dei a esta Casa para Clue
tivéssemos o privilegio que ternos hoje. Desde já, divido esta honraria corn
aqueles a quern estive associado no tratamento das pessoas.

Humildemente trouxe uma histOna que o senhor tao bern comentou, mas
eu gostaria de mostrar para Os senhores e senhoras o que nos fez chegar ate
aqui. São meus sonhos e as realizacoes conquistados. Gostaria de pedir, por
gentileza, a projeção do video narrativo. Essa narraçao será feita por mim
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para que, passo a passo, possamos compreender por que estamos aqul e
qual é a nossa mensagern daqui para frente.

E corn muito amor, muita humildade e muito carinho Clue tenho o prazer de
mostrar para vocés cada passo do nosso desenvolvimento.

- 0 filme é projetado.
Nasci em Cochabamba, na Bolivia, e cheguei nesta Terra das Alterosas em

dezembro de 1959 - como a Deputado disse -, ainda muito jovem. Passei os
meihores anos da minha vida na Faculdade de Medicina da UFMG, formando
em julho de 1965. Hoje, tenho a alegria de aqui encontrar trës colegas de
turma, sendo urn deles urn Deputado. 0 carisma e a aceitacão do povo
mineiro me fez gostar ainda mais do Pals, do Estado e desta cidade que eu
escolhi para a realizacão dos meus sonhos. Escolhi a especialidade cirurgia
cardiovascular, que começava a evoluir e tive a oportunidade de crescer junto
corn ela.

O conhecimento profissional adquirido e o envolvimento corn a pesquisa,
durante a minha pos-graduação, criaram terreno fértil nesta terra para a
desenvolvirnento de substitutos cardiacos biológicos. Foram 12 anos de
especializacão realizada em centros pioneiros em Cardiologia e Cirurgia
Cardiovascular nos Estados Unidos: Cleveland Clinic, Henry Ford Hospital,
Mount Sinai School of Medicine, Boston Children's Hospital.

Tudo isto foi possivel graças a educacão recebida dos meus pais e
professores, a compreensão e apoio da minha esposa Helolsa e dos meus
fllhos Erica e Ektor. De volta ao Brasil, em 1977, paralelo ao trabalho clinico-
cirtrgico, iniciamos a pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos
card iovasclares.

O desenvolvimento que levou a fabricação de 16 produtos so foi possivel
graças a credibilidade dos rneus colegas no Brasil e no mundo. Hoje, 22 anos
após a usa clinico, a Bioprótese porcina tern a devido reconhecirnento através
do tempo em trabalhos cientificos publicados. São mais de 50 mil pessoas no
Brasil e no mundo que usarn esta válvula, a qual tern proporcionado qualidade
de vida, sendo responsáveis por urna longevidade maior. Diga-se de
passagem, isso tudo foi realizado e tern a aprovação não apenas do tempo.
mas tambérn da Germanisher Lloyd, uma lnstituicão que certificou a
qualidade de fabricação e concedeu a marca CE, isto é a marca da Economia
Européha.

Aqui, temos uma cirurgia cardiaca corn a implante desta prOtese inicial.
Corn a objetivo de meiharar ainda mais a durabilidade da protése e qualidade
de vida dos pacientes, houve uma evolução natural para urn produto
anatomicamente similar ao humano. Certamente, isto tudo foi possIvel gracas
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Osresultados do seu uso säo publicados anualmente por sociedades de todas as

partes do mundo. a partir de 1990 foi iniciado ouso clmnico dos seguintes
produtos: - Stentless AOrtica; - Condutos valvados; - Stentless Mitral. E hoje,
corn urna experléncia de quase 10 anos, temos obtido resultados brhlhantes.

Aqui, o Hospital, meu grande sonho. Os recursos, oriundos da Biocor
Indüstria e a qualidade de profissionais em sintonia corn os meus objetivos
foram elementos fundamentars para o inicio do Biocor Hospital. Eis aqui urna
vista parcial daquilo que pouco a pouco, tijolo por tijolo, corn muito sacrifIcio
de todos, chegarnos a construjr para colocar a disposbcao da nossa
sociedade. Dispornos de heliporto e aqui podemos assistir aos primeiros
cuidados prestados ao paciente.

Temos o prazer de conviver corn pessoas jovens, dotados de urna grande
disposiçao para meihor atender ao cliente dentro deste novo sistema de
gerenciarnento chamado ISO 9002, do qual nossa Instituiçao muito se orguiha
de fazer parte. E realrnente fantástico ter em cada setor pessoas alegres,
pessoas que fazem do seu dia-a-dia urn compromisso em auxiliar cada vez
mais aos pacientes. Graças a eles nOs fomos vistos neste undo Belo
Horizonte, pela nossa Assembjéia Legislativa, corno merecedores de tal
honraria. Enfim, temos mil funcionários e trezentos medicos, atingindo uma
media de 2 mil internaçoes mensais e 10 mil atendirnentos de serviços de
apoio como consultórios ambujatórios imegenologia, medicina nuclear,
deritre outros, além de participarmos ativamente da pesquisa de engenharia
genética, realizando de rotina, os transpiantes de Orgâos.

Sornos uma equipe que dedica nosso dia-a-dia a realizacao deste sonho
como do rneu irrnao Dr. Bayard Gontijo Filho e dos outros colegas da
Instituiçao Sonhos e esforços realizados, juntarnente corn os meus fllhos,
corn o Dr. Marcos, nosso administrador, enfim, corn cada membro do corpo
clinico e adminstratuvo o que certamente certarnente faz corn que a gente
possa continuar sonhando, continuar realizando continuar v islumbrando a
possibilidade de meihorar a saUde do nosso povo, através de uma melhor
compreensao dos fatores de risco, corn o objetivo de reduzir esse rnau mahor
que é a doença coronária, a doença vascular-cerebral e o Diabetes. Através
do controle dos fatores de risco, essa mortal dade tao crescente nâo apenas
no Brasil e no mundo, certarnente pode ser reduzida.

Meus mais profundos agradecimentos a esta Casa e de modo especial ao
Exmo. Sr. Deputado Elmo Braz pela minha indicacâo para essa honrosa
distinçao. Agradeço também ao Exmo., Deputado Romeu Queiroz e ao
Governador do Estado, o Exmo. Sr. Dr. Eduardo Azeredo e dernais mernbros
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da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, enfim a todos os
participantes. Ao nosso Presidente desta Mesa, meu muito obrigado de
coraçäo. Este titulo, mais uma vez, compartilho corn cada pessoa corn quem
tive o privilégio de trabalhar. Muito obrigado. (- Palmas.)

Entrega do TItulo de Cidadáo Honorário
O Sr. Presidente - A Presidéncia tern a honra de entregar ao Dr. Mario

Osvaldo Vrandecic Peredo 0 tItulo de Cidadão Honorário de Minas Gerais,
passando-lhe as mãos este diploma, de cujo teor dá ciência aos presentes: (-
Lê:)

"Cidadania honoraria do Estado de Minas Gerais. 0 Governador do Estado
de Minas Gerais, de acordo corn o Decreto n° 39.632, de 10 de junho de
1998, e a requerimento da Assernbléia Legislativa de Minas Gerais, concede
ao Dr. Mario Osvaldo Vrandecic Peredo o titulo de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais, por sua relevante contribuicâo para o
engrandecimento da terra mineira. Belo Horizonte, 19 de novembro de 1998.
Dr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. Deputado
Romeu Queiroz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais". (- Palmas.)

Apresentaçáo do Quinteto de Instrurnentistas da Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais

O Sr. Presidente - Neste instante, passaremos a apresentacão do quinteto
integrado por instrumentistas da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que
interpretará dois nimeros musicals.

-Assiste-se a apresentacão do quinteto.
Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente - Srs. Deputados, rneus senhores, rninhas senhoras,
lustre homenageado Prof. Mario Osvaldo, das pessoas nascidas na Bolivia,
diz-se que vivem voltadas para o alto, postadas que estâo junto as elevaçöes
majestosas da cordilheira e - para citar a crenca tradicional das milenares
civilizaçOes andinas - vizinhas que se encontram do firmamento e da
divindade. Pois, se ao conceito falta base cientifica, sobra-Ihe o caráter
Sugestivo e oportuno, neste rnomento mesmo em que nos prepararnos para
distinguir o Prof. Mario Osvaldo Vrandecic Peredo.

Efetivamente, de nosso homenageado, podemos dizer que tern vivido corn
Os othos direcionados as alturas, ai entendida a preocupaçâo primeira de
servir ao próximo, a qual tern norteado suas lides de medico, cientista e
professor. Afortunadamente para nOs, mineiros, escolheu ele nossa terra para
desenvolver seu apostolado, donde 0 reconhecimento de nossa gente se
ratifica corn o diploma de Cidadäo Honorário de Minas Gerais, que lhe



IL AL

outorga este Legislativo. 	
812

Nascido no aprazivel altiplano boliviano, o jovem Peredo, ao concluir Os
estudos secundários, optou pela Faculdade de Medicina da UFMG para se
graduar na ciëncia de HipOcrates. Data, dal, seu vInculo corn os rnineiros, a
tal ponto que ja o consideramos não apenas urn dos nossos, mas urn
daqueles "primi inter pares" de que muito nos orguiharnos.

Seria redunda pte enumerar os rnéritos de Mario Osvaldo Peredo a partir da
leitura de seu respeitável currIculo profissional. 0 fato é que ele sempre se
destacou e, mais ainda, se superou, seja corno médico-cirurgiao, ao dorninar
corn maestria a técnica das intervençoes cardiovasculares; seja como
cientista e pesquisador, ao desenvolver estudos que Ihe granjearam renome
rnundial e garantiram a seus trabaihos divulgaçao nas principals publicaçoes
especializadas; ou ainda corno professor, ao transmitir seu conhecimento
abalizado a centenas de alunos no Brasil, nos Estados Unidos e em distantes
paises, como a Coréia do Sul.

Nos dias que correm, o Prof. Peredo empresta sua colaboração, na
qualidade de Diretor, ao Biocor Hospital de Doenças Card iovasculares e ao
Biocor Centro de Pesquisas.

São instituiçoes que colocam Minas Gerais na vanguarda, ern termos de
tratamento e estudo das doenças do coração. Para tanto, muito contribui, sern
sombra de dUvida, o trabalho de nosso homenageado.

Dernonstram as estatisticas que as doenças card iovasculares são a
segunda major causa de mortalidade entre os brasileiros. As pressães da vida
moderna, as continuas e crescentes exigéncias a que submetemos nosso
coração, no dia-a-dia, são fator de risco permanente, a dernandar cuidados
especiais. No entanto, se cresce a incidéncia da enferrnidade, também
avançarn os métodos e recursos terapêuticos. Ate os transplantes de órgãos -
hipOtese absolutamente Impensávei poucas décadas atrás - constituem,
atualrnente, positiva realidade. Dentro desse panorama, Minas Gerais se vem
transformando, auspiciosamente, em urn dos primeiros centros cardioiOgicos
da America Latina, contando na area, como já dissernos, corn instituiçöes
conceitijadas e profissionais de valor indiscutivel.

Nosso Estado sempre foi urn celeiro de luminares da ciência médica
brasileira. Para mencionarmos aleatoriamente alguns nomes, lembrarlamos
aqueles naturais da terra, como os grandes Lucas Machado e Hilton Rocha;
dos que nos chegaram de outros Estados, corno foi o caso de Borges da
Costa e Hugo Werneck; ou, ainda, dos que vieram de diferentes palses, como
Luigi Bogliolo, aportado da ltália, e Mario Osvaldo Vrandecjc Peredo, esse
insigne boliviano que, em boa hora, estamos hornenagearicjo.
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Sem o intuito de fazerrnos auto-elogio e pronioção pessoal, podemos dizer

que estamos encerrando a presente legislatura sob o signo do sucesso.
Realmente, é para nos altarnente gratificante, quando nos prepararnos para
deixar a Assembléia e partir para novos desafios na Cârnara Federal, verificar
muitas terern sido as realizacöes que contabilizarnos ern prol do povo mineiro,
sobretudo nestes dois ültimos anos ern que presidirnos a Casa. Ern particular,
incrernentarnos o diálogo corn a sociedade de maneira significativa, por meio
das homenagens a entes e personalidades que fizeram e fazem por rnerecer
a gratidäo de nossa gente. Nesse contexto, insere-se a distinção que hoje
tributamos ao Prof. Mario Osvaldo Peredo, cidadão boliviano de nascirnento e
brasileiro de coracão, a quem o Palácio da Inconfidência concede, corno
especial deferéncia, a cidadania honoraria das Alterosas.

Parabéns, Prof. Peredo, e o sincero muito-obrigado de seus coestaduanos!
Encerramento

0 Sr. Presidente - Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia,
manifestando seu agradecimento ao homenageado, as autoridades presentes
e aos demais convidados, pela honrosa presenca, a encerra, convocando os
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 20, as 9 horas.
Levanta-se a reuniào.

TRAMITAcAO DE PRoPoslçOEs
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.784/98

Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social
RelatOrio

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em epIgrafe visa a
declarar de utilidade püblica o Nücleo de Acâo Social Joseph Arnold
Harrington, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Foi a rnatéria encaminhada, preliminarmente a Comissão de Constituicão e
Justiça que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para deliberação conclusiva em turno
ünico, na forma do art. 103, I, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Nücleo de Ação Social Joseph Arnold Harrington tern como objetivo

angariar recursos para obras sociais. Para tal edita, publica e distribui livros e
perIodos educativos, prepara discos e fitas e confecciona material didático,
entre outras coisas.

Em razào de seu valioso trabaiho a referida entidade faz jus, ao tItulo
declaratôrio de utilidade püblica.

Conclusão
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Diante do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.784/98na forma proposta.
Sala das Comissoes, 26 de novembro de 1998
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.906/98
Corn issão do Trabalho, da Previdéncia e da Acao Social

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Arnaldo Canarinho visa a declarar de

utilidade pUblica a Associaçao Comunjtárja do Bairro Bernardo Monteiro, corn
sede no MunicIpio de Contagem.

Prelin-iinarmente foi a matéria encaminhada a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberaçao conclusiva em turno
Unico, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fu ndamentacao
A referida entidade vern lutando por melhoranientos no Bairro Bernardo

Monteiro. Alérn do rnais, estimuja a congregação de seus rnoradores,
desenvolvendo eventos comunitérios corn regularidade

A irnportâncja incontestável de seu trabalho a torna merecedora do titulo
declaratOrjo de utilidade püblica.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.906/98em turno tinico, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 26 de novernbro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LE! N O 1.907/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

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

propãe seja declarada de utilidade pUblica a Creche Comunitárja Tia Marnália,
corn sede no MunicIplo de Belo Horizonte.

Submetida a matéria, prelim inarmente, a Cornissão de Constituição e
Justiça, que não detectou Impedimento legal a sua tramitação, deve este
Orgão colegiado deliberar conclusivarnente sobre o projeto, conforme
precejtua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Funciamentacao
A protecão as crianças é obrigaçao primordial não sO do Estado, como de

todo cidadão. Nelas são depositadas todas as expectativas de urn futuro
prornissor para qualquer nacão. E necessárjo, por isso, viabilizar o seu
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preparo para a vida adulta e para o exercicio da cidadania.

E pertinente, pois, a proposição em tela, que visa a declarar de utilidade
püblica a Creche Comunitária Tia Mamália, que, entre as suas diversas
finalidades, abriga, educa, fornece alirnentacão, vestuário, lazer e presta
assistência medico-odontolOgica aos menores carentes desta Capital,
promovendo, dessa maneira, acöes corn o firn de Ihes propiciar uma vida
digna.

Isso posto, acreditamos seja a referida instituicao merecedora do tItulo
declaratório de utilidade pCiblica.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.907/98

na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 26 de novembro de 1998.
Carlos Pirnenta, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.909/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social

RelatOrio
O Projeto de Lei n° 1.909/98, do Deputado Tarclsio Henriques, propOe seja

declarada de utilidade piiblica a Associação dos Moradores dos Bairros
Menezes e Bandeirantes I e II, corn sede no Municlpio de Cataguases.

Submetida a rnatéria, prelim inarmente, a Comissão de Constituição e
Justiça, que não detectou impedimento legal a sua tramitacão, deve este
Orgão colegiado deliberar conclusivarnente sobre o projeto, conforme
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Confirmando o posicionarnento anterior desta Cornissão sobre a rnatéria,

reconhecernos a importãncia de se declarar de utilidade ptbIica a referida
Associação, devido aos bons servicos prestados a comunidade de
Cataguases.

Dessa forma, ela tern celebrado convênios que visam a proporcionar aos
associados atividades assistenciais, culturais e desportivas, além de auxllio
fmnancejro.

Incentivar e praticar o convIvio social e solidário entre seus mernbros,
desenvolvendo, ao mesmo tempo, o entusiasmo civico, e tarnbém prática da
Associaçao.

Por tais rnotivos, a aprovacão deste projeto de lei, no nosso entendimento,
e justa e necessária.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.909/98 na
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Sala das Comissöes, 26 de novembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.915/98
Comissão de Constituição e Justiça

RelatOrjo
0 Projeto de Lei n° 1.915/98, do Deputado Durval Angelo, objetiva declarar

de utilidade pUblica a Caixa Escolar da Escola Municipal Francisco Azevedo,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

ApOs ter sido publicado, vern a projeto a esta Comissäo para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do Regimento
Interno.

Fundanientacao
Em regular fu ncionamento ha mais de dois anos, a entidade em questâo

tern personalidade jurIdica, nâo possuj fins lucrativos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e que não recebem nenhum tipo de
remuneraçao pelo exercicio dos cargos que ocupam.

Por cumprir as condiçoes estabelecidas pela Lei n° 12.972, de 27/7/98,
conforme atestam Os documentos anexados ao processo, a entidade está
apta a receber a titulo declaratOrio de utilidade pUblica.

Concluso
Med lante o exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionaildade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.915/98 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Antonio Julio - MarcosHelênio.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.916/98
Comissao de Constituicao e Justiça

RelatOrjo
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, a Projeto de Lei n o 1.916/98

visa a declarar de utilidade pUblica a Associaçao Esportiva Santa Cecilia, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Pubjjcada em 15/10/98, veio a matOria a esta Comissáo para exame
preliminar, conforme preceitua a art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacao
A proposlcao encontra-se corretamente instru Ida corn as documentos

indispensávejs a declaraco de utilidade püblica, previstos na Lei n° 12.972,
de 27/7/98, que regula a matéria.
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Constatamas, pois, que a entidade de que trata o projeto tern personalidade

jurIdica, está em funcionamento ha mais de dois anos e sua diretoria é
composta de pessoas idOneas, que não recebem remuneraçào pelo exercIcia
de suas funçoes.

Conclusäo
Pelas razOes aludidas, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Let n° 1.916/98 na forma
prop osta.

Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - AntOnio JUlio - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.917/98

ComissOo de Constituicão e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado Anderson Adauto, a projeto de lei em epIgrafe
objetiva declarar de utilidade pUblica a Comunidade Terapêutica urn Nova
Cam inho, corn sede no MunicIpio de Ituiutaba.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem a projeto a esta Comissào para
ser examinado preliminarmente, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentaço
A proposição encontra-se corretamente instruida corn os documentos

indispensáveis a declaraçäo de utilidade pUblica, prevista na Lei n o 12.972, de
27/7/98, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada tern personalidade juridica,
está em funcionamento ha mais de dais anos e sua diretoria é composta par
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercIcia de suas
funçaes.

Não existe, pois, impedimenta legal a tramitacàa do projeto, que se
encontra de acordo corn a legislacáo pertinente.

Conclusáo
Em vista do exposta, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.917/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Hely TarqUinio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Marcos HelOnio -

Antonio JUlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.922198

Comissâo de Constituição e Justiça
Relatôrio
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0 projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Joâo Leite, tern por objetivo

declarar de utilidade pübtica a Fundaçào Oasis, corn sede no Municipio de
Belo Horizonte.

Publicada em 15/10/98, foi a proposição distribuIda a esta Comissão, a quat
compete, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
exam ma-la prelimmnarmente.

Fundamentaçao
De acordo corn a Lei no 12.972, de 27/7/98, pare que uma entidade seja

declarada de utilidade pübhca eta deve ser pessoa jurIdica, ter em sua
diretoria pessoas idôneas e näo remuneradas pelo exercicio de sues funçoes
e estar em funcionamento ha mais de dois anos.

Examinada a documentaçao que instrui o processo, venficamos que a
Fundaçao Oasis preenche os requisitos constantes nessa lei, tornando-se
habilitada a receber o titulo de utilidade pUblica.

Conclusão
Em face do relatado, conclulmos pela juridicidade, pete constitucionalidade

e pete legatidade do Projeto de Lei n o 1.922/98 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Marcos Helênio -

Antonio Julio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.923/98

Corn issáo de Constituição e Justica
Relatôrio

0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Ivair Nogueira, tern por objetivo
dectarar de utitidade pübtica a Casa da Criança, corn sede no Municipio de
ttapecerica.

Seguindo o procedimento prescrito nos arts. 188 e 102, lIt, "a", do
Regirnento Interno, a proposição foi pubticada em 15/10/98 e, a seguir,
distribulda a esta Comissão, a fim de ser examinada pretiminarrnente quanto
aos aspectos juridico, constitucionat e legal.

Fundamentaçao
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados

da Lei no 12.972, de 27/7/98, especialmente do seu art. 10, que condiciona a
concessao de ato declaratório de utitidade pUblica a sociedade civil,
associaçâo ou fundacâo constituida ou em funcionamento no Estado,
comprovados os seguintes requisitos: ter personalidade jurIdica; estar em
funcionarnento ha mais de dois anos; nâo serem Os cargos de sua direção
remunerados; serem seus Diretores pessoas idOneas.

Peto exame da docurnentaçao que instrui o processo, constata-se 0 inteirO
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atendimento a tais exigéncias, razáo pete qual não vistumbramos óbice de
natureza juridica a aprovação do projeto.

Conctusão
Em face do exposto, conctuimos pela juridicidade, pela constitucionatidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.923/98 na forma proposta.
Sale das CornissOes, 25 de novembro de 1998.
Hety TarqüInio, Presidente - Marcos Hetênio, relator - Antonio Genaro -

Antonio JUlio.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.924/98

Comissão de Constituiçào e Justica
Retatório

De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o projeto de lei em análise
pretende dectarar de utitidade pUbtica a entidade denominada Fraternidade
Auta de Souza - FAS -, corn sede no Municipio de Alfenas.

Publicado em 15/10/98, o projeto foi enviado a esta Comissäo pare exarne
prelimmnar, em atendimento as determinacOes contidas no art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacäo
A Fraternidade Auta de Souza é uma sociedade civil corn personatidade

jurIdica e sem fins tucrativos. Encontra-se em funcionamento h6 mais de dois
anos, e os membros de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, nâo säo
remunerados peto exercIcio de seus cargos.

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei no 12.972, de 27/7/98, que discipline a dectaração de utilidade pUbtica de
entidades, näo havendo óbice a tramitacão da matéria.

Conctusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, peta constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.924/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio JUlio, relator - Antonio Genaro - Marcos

Helênio
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.925/98

Comissão de Constituição e Justiça
RetatOrio

De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o projeto de lei em questao visa a
dectarar de utilidade pUbtica o Centro EspIrita Allan Kardec - CEAK -, corn
sede no Municlpio de Atfenas.

Publicada em 15/10/98, a proposicão foi distribulda a esta Comissão, a que
cabe examinála pretimmnarmente quanto aos aspectos jurIdico, constitucionat
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e legal, nos termos do art. 188, C/C o art. 102, 111, "a", do Regimento lnterno. 820
Fundamentaço

Examjnada a documentacao que compöe Os autos do processo, fica
constatado que a entidade referida no projeto passui personalidade juridica
prOpria, encontrase em funcionarnento ha mais de dois anos, 

Os cargos de
sua direcao nâo são remunerados e os diretores são pessoas
recon hecidamente idôneas.

Sendo assirn, o CEAK preenche Os requisitos previstos na Lei n° 12.972, de
27/7/98 tornandose habititado ao titulo declaratOrjo de utilidade pOblica.

concJusaO
Em face do exposto, conc!ujmos pela juridicidade pela Const itucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.925/98 na forma em que foi
apresentado

Sala das Comlssöes 25 de novembro de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Genaro -AntOnio JOlio.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LE! N° 1.929/98
Comissâo de Constituicao e Justiça

Relator-ia
0 Deputado Marcos Helênio, por meio do Projeto de Lei n° 1.929/98,

objetiva declar-ar de utilidade pUblica a Associacao dos Radjoamadores de
Governador Valadares - ARGOV -' corn sede no Municipio de GovernadorValadar-es

Publicado em 15/10/98 foi o projeto distribuido a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do RegimentoInterno

Fundamentação
A referida Associacao possul personalidade juridica, está em plenofuncionamento ha mais de dois anos, e as membros de sua diretoria, dereconhecida idoneidade moral, não são remunerados por suas funcOes.Par preencher Os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98, a

aludida entidade está habilitada ao titujo de utilidade pUblica.
Esclarecemos pals, que estamos apresentando emenda somente para

retificar a denominacao da entidade
Conclusão

Em face do exposto concluImos pelajuridicjdade pela constitucionalidadee pela legalidade do Projeto de Lei
apresentada a seguir. 	 n° 1.929/98 corn a Emenda n° 1,

EMENDA N o 1
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D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pOblica a Associacão dos

Radioamadores de Governador Valadares - ARGOV -, corn sede no MunicIpio
de Governador Valadares.".

Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - AntOnio JUlio, relator - AntOnio Genaro - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO CJN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 1.931/98

Comissão de ConstituicOo e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, a Projeto de Lei n° 1.931/98
visa a declarar de utilidade pUblica a Associacão Comunitária Selma Cristina
Pires, corn sede no Municipio de Senhora do Porto.

Publicado em 15/10/98, vem a projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fu ndamentacäo
A matéria e regutada pela Lei n o 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos indispensáveis a declaração de utilidade pUblica, as quais, no caso,
foram plenamente atendidos, conforme atesta a documentacão juntada ao
processo.

Verifica-se, portanto, que a aludida instituição tern personalidade jurIdtca,
funciona hb mais de dais anos e sua diretoria é cornposta por pessoas
idOneas, que näo recebem remuneracãa pelo exercIcio dos cargos que
acupam.

Conclusâo
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.931/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Hely TarqUinia, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Marcos Helênio -

AntOnio JUlio.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.946/98

Comissão de Constituicãa e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Glycon Terra Pinto, a prajeto de lei em exame
objetiva declarar de utilidade pUblica o Centro Evangélico Transcultural de
Alfenas - CETA -' corn sede no MunicIpio de Alfenas.

Após a sua publicaçãa, vem a matéria a esta Comissão par-a exarne
preliminar, nos termas do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento
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Interno.

Fu ndamentacâo
A proposição em análise tern como suporte a Lei no 12.972, de 27/7/98, que

dispöe que, para serern declaradas de utilidade ptiblica, as entidades devem
possuir personalidade juridica, estar em funcionarnento ha mais de dais anos,
nao remunerar os cargos de sua direçao e ter coma Diretores pessoas
idOneas.

O estabetecimento em questào atende aos requisitos mencionados,
conforme ilustram as documentos anexados ao processo, razão peta qual não
encontramos óbice a tramitaçao da matéria.

Canclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela canstitucionatidade e

pela legatidade do Projeto de Lei no 1.946/98 na forma original.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Marcos Helênio -

AntOnio JUlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.947/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
RetatOrio

O Projeto de Lei n o 1.947/98, do Deputado Agostinho PatrUs, visa a declarar
de utilidade pUbtica a Conseiho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito
do Ribeirão - CCRR -, corn sede no Municipia de Virginia.

Publicada no "Diana do Legistativo", veto a matéria a esta Cam issäo para
ser examinada prelim inarmente, conforme dispOe a art. 188, c/c a art. 102,, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A refenida entidade, canstituida e em funcionamento ha mais de dais anos,

tern personalidade jurtdica, e sua diretoria é formada par pessoas idOneas,
que nada recebern pelo exercicio dos cargos que acupam.

Venificamos, assim, que eta atende aos requisitos constantes na Lei no
12.972, de 27/7/98, que regula a declaraçâo de utilidade pUblica de entidades.

Canclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legal idade do Projeto de Lei no 1.947/98 na forma prapasta.
Sala das ComissOes, 25 de navembro de 1998.
Hely TanqüInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio JUlio -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.949/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
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Relatório

De autaria do Deputada José Militão, a prajeta de lei em epIgrafe visa a
declarar de utilidade pUblica a Liga de Desportas de Nova Senrana, corn sede
nesse municIpio.

Nos termas do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimenta lnterno, apOs
ser publicada, foi a praposicãa distnibuida a esta Comissáo, para ser
examinada preliminarmente.

Fundamentacãa
De acordo corn a art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98, as requisitos pelas

quais as sociedades civis em funcionamento no Estado podem ser declaradas
de utilidade pUblica são: ter personalidade juridica; estar em funcionamento
ha mais de dais anas; nãa remunerar as cargos de sua direçaa e ter coma
Diretares pessoas idôneas.

Examinanda-se a documentacão que instrui a pracessa, observa-se a
inteira adequaçäa as exigências mencionadas, razão pela qual não
vislumbramas impedimentos de natureza juridica a aprovação do prajeto.

Esclarecemos que a Emenda no 1, apresentada par esta Camissãa, é
necessária somente para retificar a denaminacOa da entidade.

Conclusäa
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e peta legalidade do Prajeta de Lei no 1.949/98 corn a Emenda no 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N o 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Liga de Despartos de Nova

Serrana (LDNS), corn sede no Municipio de Nova Serrana.".
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helénia, relator - Antonio Genara -

AntOnio JUlia.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N O 1.950/98

Comissão de Constituiçãa e Justica
Relatôria

De autaria do Deputada Joâa Batista de Oliveira, a projeta de lei em
epigrafe abjetiva declarar de utilidade pUblica a Centro de Educacão Especial
INAPLIC, cam sede no MunicIpio de Bela Horizonte.

Publicado no "Diana do Legislativo", vem a prajeta a esta Comissãa para
sen examinada prelirninarmente, nos termas do dispasto no art. 188, c/c a art.
102, Ill, "a", do Regimenta Intenna.

Fundamentação



LAL

824
A proposicâo encontra-se corretamente instrulda corn os docurnentos

ndispensávejs a declaraçao de utilidade ptiblica, previstos na Lei n o 12.972,
de 27/7/98, que regula a matéria.

Constatamos, p015, que a entidade mencionada no projeto tern
personalidade jurIdica, está em funcionamento ha mais de dois anos e sua
diretoria é composta de pessoas idOneas, que não recebem remuneração
pelo exercicio de suas funçöes.

Conclusão
Em face do relatado, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e peta legalidade do Projeto de Lei n o 1.950/98 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - AntOnio Genaro, relator - AntOnio Julio - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.952/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n o 1.952/98 visa a
declarar de utilidade pUblica a Fundaçâo de Ensino Técnico e Pesquisa de
informática de Uberaba, corn sede no MunicIpio de Uberaba.

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

Fundamentaçao
A matéria é regulada pela Lei n o 12.972, de 27/7/98, que estabelece Os

requisitos para a declaraçao de utilidade püblica, os quais, no caso em
exame, foram plenamente atendidos, conforme atesta a documentaçao
juntada ao processo.

Verifica-se, portanto, que a referida entidade tern personalidade juridica,
funciona ha mais de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, que não recebern remuneraçâo pelo exercicio dos cargos que
ocupam.

Conclusao
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.952/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Julio, relator - Marcos Helênio -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.953/98

Corn issáo de Constituiçao e Justiça
RelatOrio
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0 Projeto de Lei 

no 1.953/98, do Deputado Glycon Terra Pinto, visa a
declarar de utilidade püblica a Associaçâo Libano Brasileira de Saüde de
Jovens, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Publicado, vern o projeto a esta Comissâo para exame preliminar, nos
termos do disposto no art. 188, c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

tern personalidade jurIdica, e sua diretoria e formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelo exercIcio dos cargos que ocupam.

Verificamos, assim, que eta atende aos requisitos constantes na lei que
disciplina o processo declaratório de utilidade püblica.

Conclusào
Pelas razöes aludidas, concluirnos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.953/98 na forma
pro posta.

Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Jilio -

AntOnio Genaro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.958/98

Comisso de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epigrafe visa a
declarar de utilidade pUblica o Grupo de Assisténcia Beneficente em Prot do
Menor - GABEME -' corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Publicado em 6/11/98, vem 0 projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentaçao
A matéria é regulada pela Lei n o 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos para a declaraçâo de utilidade publica, os quals, no caso, foram
plenamente atendidos, conforme atesta a docurnentacão juntada ao
processo.

Verifica-se, portanto, que a aludida instituição tern personalidade jurIdica,
funciona ha rnais de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, que näo recebem remuneraçào pelo exercicio dos cargos que
ocupam.

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando ernenda
somente para retificar a denominação da entidade.

Conctusáo
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Em face do relatado, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legandade do Projeto de Lei n° 1.958/98 corn a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Grupo de Assistência

Beneficente em Prol do Menor - GABEME -, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.".

Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Julio, relator - Antonio Genaro - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.959/98

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epIgrafe tern
por objetivo declarar de utilidade pOblica a Associaçâo dos Moradores do
Bairro Bonfim, corn sede no Municipio de São João del-Rel.

Publicada em 6/11/98, foi a matéria distribulda a esta Comissão, a qual
compete, nos termos do art. 102,111, "a", do Regimento Interno, apreciar seus
aspectos juridico, constitucional e legal.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exarne da documentação que compOe as

autos de processo, a referida entidade possui personalidade juridica própria,
encontra-se em funcionamento ha mais de dois anos, as cargos de sua
direcào não são remunerados, e as seus Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 10 da Lei no
12.972, de 27/7/98, que disciplina a processo de declaração de utilidade
pOblica.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.959/98 na forma em que fol
apresentado.

Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presdente - AntOnio Genaro, relator - Antonio JUlio - Marcos

Helénlo.
PARECER PARA 0 1 0 TIJRNO DO PROJETO DE LEI N o 1.687/98

Corn issão de Canstituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epIgrafe tern

por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao patrirnônio do
Municlpio de Santa Margarida irnóvel de propriedade do Estado.

Em atendimento ao que dispOem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento
Interno, a proposicão foi publicada em 9/4/98 e, a seguir, distribuIda a esta
Comissão, a firn de que seja objeto de parecer quanto aos aspectos juridico,
constitucional e legal.

Funda mentaçaa
Em 1978, a Prefeitura Municipal de Santa Margarida doou ao Estado urn

imOvel composto de terreno corn area de 1,50ha, destinado a construção do
Centro de Aprendizagem Comunitária - CAC - e da Universidade Auxiliar de
SaUde - UAS.

O Estado atendeu a destinacão prevista no instrumento de doação ate que
as dois orgãos foram desativados, e a antiga diretoria do CAC cedeu a prédio
para instalacãa da Creche Mae Operária, mantida pela Prefeitura local.

O atual Prefeito, atendendo aos anseios da comunidade, pleiteia seja a
imóvel reavido pelo municipia, a firn de que se regularize o funcionarnenta da
referida creche, contando, para tanto, corn a rnanifestacão favorável da
Secretaria da Educacão, Orgão a que está vinculado a bern.

Técnica e juridicamente, ressaltamos que a propasição prevê a sua
reversão ao patrimOnio municipal, modalidade essa descabida, haja vista que
o agente donatário deu curnprimento fiel a destinacão do imóvel. Nessa
circunstância, afirmamos que a maneira correta de transferi-lo é por meio da
doacão.

Assirn entendendo, tarnou-se imperioso observar a disposta no art. 18 da
Constituição Estadual, que submete esse tipo de proposição ao exame e a
deliberacão do Poder Legislativo. E necessário observarmos, também, a que
dispOe a art. 17 da Lei n° 8.666, de 21/6/93. Tal dispasitivo exige coma
requisito de validade para alienação de imOvel do Estado a existência de
interesse pUblico devidamente justificado, a que, no caso, está plenamente
atendido, vista que a medida possibititará a manutençãa, pela municipalidade,
de serviços de signiflcativa dimensão social.

Cumpre-nos, ainda, observar que a citado dispositivo legal, no § 4 1 , exige,
ainda, que se faca constar no instrurnento de doação corn encarga a prazo de
seu cumprimento, bern coma a cláusula de reversão do imOvel ao doador, na
hipOtese de não se lhe dar no periado a destinaçãa prevista.

E em razão dessa exigência e também cam a abjetivo de aprirnarar a texto
do projeto, de acarda corn as narmas da boa técnica de redação legislativa,
que apresentamos substitutivo, a ser farrnalizada neste documenta técnica.
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Conclusão
Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.687/98 na forma do Substitutivo n o 1,
apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N O 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Santa Margarida o

imOvel que especifica.
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Santa

Margarida o imóvel constituido por urn terreno corn area de 1,50ha (urn
hectare e cinqüenta ares), situado naquele municipio, no Distrito de Ribeirão
de Sáo Domingos, matriculado sob o n° 1.816, a fis. 17 do livro 90, no
Cartório de Registro de ImOveis de Abre-Campo.

Parágrafo ünico - 0 imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento da Creche We Operária.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - José Braga, relator - Antonio Julio - Sebastião

Costa - Marcos Helênio - Antonio Genaro.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.897/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

0 projeto de lei em tela, do Deputado Miguel Martini, tern como objetivo
instituir selo de fiscalizaçao de atos notariais e de registro no âmbito do
Estado de Minas Gerais.

Publicada em 3/9/98, foi a matéria distribulda a esta Cornissão para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
Primeiramente, ha que se ressaltar que o servico notarial e de registro foi

assirn delineado pela Carta de 1988, "in verbis":
"Art. 236 - Os servicos notariais e de registro são exercidos em caráter

privado, por delegação do Poder Püblico.
§ 1° - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e

criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a
fiscalizaçao de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 20 - Lei federal estabelecerá norrnas gerais para fixaçao de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
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§ 3 ° - 0 ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso

pt:iblico de provas e tItulos, não se permitindo que qualquer serventia fique
vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de rernoção, por rnais de
seis meses".

Verifica-se, portanto, que compete ao poder delegante a regularnentacão,
mediante lei, da forma pela qual o serviço deve ser explorado. Controvérsias
a parte, a Lei Federal n° 8.935, de 18/11/94, cumprindo o comando do § 2 0 do
art. 236 mencionado, disciplinou, de forma ampla, a atuacão das serventias.

No entanto, nem toda a rnatéria afeta aos servicos sob comento fol
esgotada. A questão abordada, por exemplo, necessita de urn meihor
disciplinamento, especialmente no que diz respeito a segurança dos
consumidores em face dos atos praticados pelos notários e registradores.

PropOe-se, então, mediante lei ordinária estadual, a criacäo de selo como
forma de conter eventuais falsificacOes e adulteraçOes dos documentos
expedidos pelos servicos notariais e de registro.

Não vislumbramos, do ponto de vista desta Comissão, vicios que possam
obstar a tramitação da matéria nesta Casa. Aplica-se, no caso, a regra do art.
25, § 1 1, da Carta Magna, que reserva ao Estado as competências que não
Ihes sejam vedadas pela Constituição. Ademais, não se tern prerrogativa
exclusiva tanto do Judiciário quanto do Executivo, no que concerne a
iniciativa para deflagrar processo legislativo que trate de rnatéria dessa
natureza, consoante se depreende do art. 66 da Carta mineira.

Entretanto, no que tange 6 conveniência da medida sugerida,
especialmente no que diz respeito aos seus reflexos financeiros no erario
pUblico, cabe a ComissOo de mérito a tarefa de avalia-la e, se for o caso,
corrigir eventua is incorrecOes.

Conclusào
Pelas	 raz6es 	 aduzidas,	 concluImos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.897/98.
Sala das ComissOes, 25 de novernbro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio JUlio, relator - José Braga - Sebastião

Costa - Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.933/98

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de lnquérito para, no Prazo de 120
Dias, Proceder a Apuração de DenUncias de Irregularidades no
Funcionamento de Bingos em Minas Gerais, tais como: Violação de Direitos
Humanos, Sonegacão Fiscal, Fraudes na Premiação e Envolvimento de
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Policiais corn as DenUncias, dentre Outros Delitos, a projeto de lei em
epIgrafe pretende transferir as atividades da Comissão Permanente de
Bingos para a Loteria do Estado de Minas Gerais.

Publicado em 15/10/98, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Inferno.

Fu ndamentaçao
Visa a proposicão ern análise a transferir- as atividades da Comissão

Permanente de Bingos, de que trata a Decreto no 36.900, de 24/5/95, para a
Loteria do Estado de Minas Gerais, que, juntamente corn as demais órgãos
do Estado, poderá fiscalizar a atuação das entidades envolvidas corn sorteios.

A medida que ora se propãe leva em conta a ineficiência da Comissäo
Permanente de Bingos, que nao tern conseguido coibir práticas abusivas dos
promotores de eventos dessa natureza, causando prejuIzos não so para o
poder pibIico, que deixa de arrecadar as impostos correspondentes, como
também para as consumidores que são lesados, pals, muitas vezes, nem
mesmo recebem as prémios prometidos.

Quanto a repercussão financeira, a projeto não acarreta aumento de
despesa, porque extingue a Comissão Permanente de Bingos, prevista no
decreto mencionado, e aproveita a existência de Orgão similar, a Loteria do
Estado de Minas Gerais, cuja experléncia na atuação fiscalizadora
certamente inibirá as infratores.

No que concerne ao aspecto legal, não vislumbramos vicios no projeto.
Ademais, ja existe a órgãa que passará a gerenciar as atividades em questão,
não havendo a necessidade de sua criaçâo nem tampouco a de modificar as
suas atribuiçaes institucionais.

Por Ultimo, vale ressaltar que a proposição almeja garantir melhor
fiscalizaçao das entidades que explorarn jogos de bingo, em prol da
consecuçâo dos interesses sociais, meta constitucional que deve ser
perseguida pelo poder piiblico.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionaljdade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.933/98.
Sala das Comissães, 25 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Sebastjão Costa, relator - Antonio Genaro -

José Braga - Marcos Helénio - AntOnio Ji:ilio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.935/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatôrio
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De autoria da Comissão Parlamentar de Inquerito para, no Praza de 120

Dias, Proceder a Apuração de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos
em Minas Gerais, Tais como Violacão de Direitos Humanos, Sonegacão
Fiscal, Fraudes na Premiacão e Envolvimento de Policiais corn as DenCincias,
entre Outros Delitos, a Projeta de Lei n o 1.935/98 regulamenta a recebimento
de prêmios em bingos, mediante conternplacão.

Publicado em 15/10/98, vem a projeto a Comissão de Constituição e Justiça
para receber parecer preliminar nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentacãa
A proposicão em análise tern por objetivo regulamentar a recebimenta,

pelos contemplados, dos prémios sorteados nos jogos de bingo, de que trata
a Lei no 9.615, de 24/3/98, que institui normas gerais sabre desparto e dá
outras providências. Dessa forma, a sorteado deverá apresentar a cédula de
seu CPF e de sua carteira de identidade para receber a prêmia. No caso do
não-cumprimento dessas exigéncias, no praza de 3 dias, apOs o sorteio, a
bern será enviado a Loteria do Estado de Minas Gerais. Ainda assim, não
reclamada em ate 90 dias, a prémia em questãa será destinada a entidade
assistencial declarada de utilidade pOblica.

O rigor no controle da entrega dos bens sorteados visa a coibir simulacOes
fraudulentas, que acabam par prejudicar os consumidores que participam dos
jogos. Além disso, conforme ficau apurada pela CPI, tern ocorrido evasão de
receita devido a sonegacão fiscal de alguns promotares desses eventos.

De acordo corn sua prerrogativa constitucional, deve a Legislativo aprirnarar
os mecanismos de fiscalização e controle de matéria dessa natureza, que
envolve as interesses da sociedade.

A medida proposta leva em conta a ineficiência da Camissáo Permanente
de Bingos, que não tern conseguido coibir práticas abusivas dos promotores
desses eventos, causando prejuIzos não sO ac, pader piiblico, que deixa de
arrecadar as impostos correspondentes, coma também aos consumidares,
que são lesados, pois, muitas vezes, nem mesmo recebem as prémias
prometidos

A nossa ver, o prajeto merece reparo no que concerne a destinaçãa do bern
a entidade de assistência social declarada de utilidade pCiblica, prevista no §
20 do art. 1, porque é amissa quanta ao criteria de escoiha da entidade
beneficiada

Conclusão
Diante do exposta, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela Iegalidade do Projeto de Lei 
no 

1.935/98 corn a Ernenda n o 1, a seguir
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EMENDA N O 1
D&-se ao § 20 do art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1°- ......................
§ 21 - Nâo sendo reclamado no prazo de noventa dias, o prêmio será

destinado, mediante sorteio, a entidade de assistêncja social declarada de
utilidade püblica estadual.".

Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Antonio JUlio - José

Braga - Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.956/98

Comissâo de Constituiçao e Justiça
Relatôrio

Encaminhado por meio da Mensagem no 435/98, o projeto de lei em
epigrafe, do Governador do Estado, autoriza o Poder Executivo a doar
imOveis a União.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/11/98, a matéria foi distribuida as
Cornissöes de Constituiçao e Justiça e de Fiscalizaçao Financeira e
Orcamentaria para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Cabe-nos, preliminarmente, examinar os aspectos juridicos, constitucionais
e legais da proposiçào. lnformarn este parecer os seguintes documentos: 1 -
Certidão do Registro de Imóveis da Comarca de BocaiUva; 2 - Carta de
Adjudicaçào - Processo n o 02.487.462.179-0, da Secretaria do Juizo da la
Vara da Fazenda PUblica Estadual; 3 - Convênio no MG 26.002/98, celebrado
entre a Uniao, o INCRA e o Estado; 4 - Portaria 1NCRAISR(06) no 61; 5 -
Termo de Acordo firmado entre o Estado, a União e o INCRA; 6 - petiçOes
dirigidas ao Tribunal de Justiça do Estado e ao Superior Tribunal de Justiça -
STJ -, bern como despacho proferido pelo Ministro Garcia Vieira, do STJ, na
Medida Cautelar no 1.480-MG; 7 - Piano de Desenvolvimento Integrado
(Projeto de Assentamento de Produtores Rurais Herbert de Souza), da
Assessoria Especial de Governo para Reforma Agrária - Comissão
Operacional de Reforma Agrária - CORA.

Fu ndamentaçao
0 projeto em exame autoriza o Poder Executivo a doar a Uniào imOveis de

propriedade do Estado, situados no MunicIpio de BocaiUva.
Tais imOvejs - terrenos perfazendo area total de 19.140ha - destinam-se ao

assentarnento de familias previsto no Programa Nacional de Reforma Agraria,
devendo reverter ao patrimOnio do Estado Se, no prazo de cinco anos
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contados da lavratura da escritura pUblica de doacão, o donatário não ihes
tiver dado a destinaçào devida.

Consoante a mensagem do Executivo, a liberacão patrimonial prevista no
projeto de lei dá andamento ao acordo selado entre o Estado, a União e o
INCRA, consubstanciado no Convênio no MG 26.002/98, de 3/7/98, e
assegura a concretização do Projeto de Assentamento de Produtores Rurais
Herbert de Souza, de que trata o Decreto no 39.678, de 25/6/98, já
reconhecido pelo INCRA por intermédio da Portaria no 61, de 31/7/98.

Os terrenos mencionados na proposição foram adjudicados ao Estado no
Processo de Execucão Fiscal n o 02.487.462.179-0, em curso na 1a Vara da
Fazenda PUblica e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte. Expedida a
Carta de Adjudicacão, foi esta levada ao juIzo de BocaiUva, o qual determinou
seu registro no CartOrio Imobiliário da Comarca.

Contra a decisão judicial que adjudicou ao Estado as referidas terras, a
União interpôs o Agravo de Instrumento no 108.545-5, perante o Tribunal de
Justica do Estado, tendo a 51 Câmara CIvel dado provimento ao recurso e
determinado a suspensão dos efeitos da decisão do juizo monocrático quanto
a adjudicaçao.

Por seu turno, a Fazenda PUblica Estadual ajuizou perante o egrégio
Superior Tribunal de Justiça a Medida Cautelar n o 1.480-MG, visando a dar
efeito suspensivo ao recurso especial por ela apresentado nos autos do
aludido agravo. Relatando a matéria, o Ministro Garcia Vieira proferiu o
seguinte despacho, publicado no "Diário Oficial da União" de 29/10/98:
"Estando presentes os requisitos da aparéncia do born direito e do perigo na
demora e levando-se em conta que este Tribunal vem deferindo liminar em
medida cautelar para conferir efeito suspensivo a recurso especial já
interposto, defiro a liminar para conferir efeito suspensivo ao recurso
interposto pela requerente".

Isso posto, para todos os efeitos legais e de direito, tais imóveis se acharn
circunstancialmente integrados ao patrirnOnio do Estado, tendo em vista que
está prevalecendo a decisâo do juizo de 10 grau.

Cabe-nos esclarecer ainda que, em 22110/98, o Estado, representado pelo
Procurador-Geral do Estado e pelo Procurador-Geral da Fazenda Estadual; a
União, representada pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e o INCRA,
representado por seu Procurador-Geral, celebraram Termo de Acordo, em
seguimento ao mencionado convênio, que estabelece, nas cláusulas 3a, 4a e
71: a) o encaminhamento do projeto de lei de doacão em exame; b) a
suspensão da trarnitaçâo dos feitos perante o Judiciário pelo prazo de 180
dias, necessário a obtencao da respectiva autorização legislativa para doaçäo



834
e a lavratura da escntura; c) em decorrêncja dessas providéncias, tornar-se-
o desnecessários quaisquer atos para cumprirnento do decidido no Agravo

de Instrumento no 108.545-5 (cujos efeitos estão suspensos pela medida
cautelar-, como já demonstramos neste parecer), porquanto a decisao nele
proferida terá, por via reflexa, perdido 0 objeto.

A autorizaçâo legislativa é condiçao indispensável para que o Estado possa
validarnente alienar bens imOveis. Tat exigéncia consta no art. 17, I, da Lei
Federal no 8.666, de 21/6/93, que institui normas gerais de licitaçoes e
contratos para a adrnrnistraçao piblica e dá outras provid(§ncias, bern como
no art. 18, "caput", da Constituiçao Estadual, sendo dispensada, em ambos os
diplomas normativos, a licitacao na modalidade de concorrência quando se
tratar de transferéncia da propriedade por meio de contrato de doaçâo.

Necessário se faz também demonstrar a existéncia de interesse pUblico.
Corn efeito, estudos da Assessoria Especial de Governo para Reforma
Agrária - Corn issão Operacional de Reforma Agrária - CORA - estimam que 0
Projeto de Assentamento de Produtores Rurais Herbert de Souza, a ser
impiantado nas glebas que se pretende alienar a Uniâo, tern capacidade para
beneficiar aproximadarnente mil farnilias e gerar pelo menos 3 mil empregos
diretos, conforme documentacão anexa ao projeto em comento.

Apresentamos a Emenda no 1, na conclusão deste parecer, para corrigir
erro material. A area de que trata a alinea "d" do inciso IV do art. 10 tern, de
acordo corn a Carta de Adjudicaçâo e a Certidâo do Registro Imobiliário da
Comarca de Bocaiüva, 5.632,00ha, e nâo, 5.362ha.

Conclusâo
Pelo exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionaljdade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 1.956/98 corn a Emenda no 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N o 1
D6-sea alinea "d" do inciso IV do art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 1 0 	..
lv- 	 ......................
d) area de 5.632,00ha (cinco mil seiscentos e trinta e dois hectares), no

local denorninado Traçada.".
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - José Braga - Antonio

Genaro - Antonio Julio - Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.441/97

Comissäo de Educaçao, Cultura, Ciênc:a e Tecnologia
Relatório
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A proposicão em comento, do Deputado Marcos Helênio, objetiva incluir o
ensino de Informática nos curriculos plenos do ensino fundamental, médio e
superior.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado por esta
Comissão, corn a Emenda n o 1, da Comissäo de Fiscaiizaçào Financeira e
Orçamentária, retorna a matéria a fim de receber parecer para o 2° turno, nos
termos do art. 195, c/co art. 103, do Regimento Interno.

Cumpre-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentacão
Como foi salientado por esta Comissão, em seu parecer para o 1 0 turno, o

Substitutivo no 1, por ela apresentado, tinha o objetivo precIpuo de tornar mais
abrangente e eficaz a idéia original da proposicão, o que foi consider-ado
oportuno pelo Plenário da Casa.

De fato, levando-se em conta que a possibilidade de esta Casa legislar
sobre conteUdos a serem incluIdos nos currIculos plenos das escolas é
discutivet, em face da nova legislacão de ensino, que insiste na autonomia
pedagógica destas, o Substitutivo no 1 fez opcão pela criacäo de centros de
informática, corn a finalidade de propiciar aos alunos o dominio básico de
equipamentos e programas no campo do processamento de dados,
estabelecendo, ainda, que "as atividades a serem desenvolvidas em tais
centros seráo distintas das atividades curricular-es, integrando-se entre as
açOes que devern ser desenvolvidas pela escola no sentido da forrnaçäo geral
dos alunos".

Ora, não ha como fazer reparos a mudanca aprovada, que, em nosso
entendimento, preservou o espIrito da proposicào, tornando-a, ainda, viável.

Por sua vez, a douta Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
apOs a proposicáo emenda que estabelece a fonte dos recursos para a
criação de tais centros.

Assim, acreditamos que o projeto se tornou eficaz, tecnicamente sern
deslizes, e nào vemos necessidade de Ihe apresentar, agora, nenhuma
ernenda ou modificacão. Destarte, corroboramos a opinião exarada por esta
Comissao quando a mater-ia aqui foi discutida.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei nc

1.441/97 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das ComissOes, 26 de novernbro de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado, relator - Durval Angelo.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
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PROJETO DE LEI N o 1.441/97

Cria centros de informática nas escolas de ensino médio da rede püblica do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficam criados, nos estabelecimentos estaduais da rede püblica de

ensino médlo, centros de informática, corn a finalidade de propiciar aos alunos
o dominio básico de equipamentos e programas no campo do processamento
de dados.

§ 10 - Os centros referidos no "caput" deste artigo serão dotados de
recursos hurnanos qualificados e dos equipamentos necessários a
consecuçao de seus objetivos.

Art. 20 - As atividades a serem deserivolvjcjas nos centros de informática
criados por esta lei sao distintas de atividades curriculares, integrando-se
entre as açöes que devem ser desenvolvidas pela escola no sentido da
formaçao geral dos alunos.

Art. 3° - A frequência as atividades praticadas nos centros de informática
nâo será obrigatoria para os alunos.

Parágrafo Unico - Os resultados favorávejs obtidos pelos alunos que
participarem das atividades constaräo em seu histOrico escolar.

Art. 40 - 0 domino da inforrnática básica para os alunos do ensino médio
visa, antes de tudo, a instrumentar sua aprendizagem escolar e a prepará-los
para sua atividade social.

Art. 50 - 
As despesas decorrentes desta lei correrâo por conta de dotaçao

orcamentárja a ser incluida, anualmente, na lei orcamentária.
Parágrafo ünico - A execução das despesas ficará condicionada a

disponibilidade financeira do Tesouro Estadual para esse fim.
Art. 6° - 0 Poder Executivo regularnentara esta lei no prazo de 90 (noventa)

dias a contar de sua publicaçáo.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 8° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

COMUNICAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 25/11/98, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Marco Regis, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

José Mota Costa, ocorrido em 23/11/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciència a Casa do falecimento de

Lorrana Ramos, ocorrido em 22/11/98, em Várzea da Palma. (- Ciente. Oficie-
Se.)
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ATAS

ATA DA 423a REUNIAO ORDINARIA, EM 26/11/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- Correspondéncra: Oficios e telegrama - 21 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposiçoes: Projetos de Lei n°s 1.985 a 1.988/98 -
Requerimentos n°s 2.741 e 2.742/98 - Requerimentos dos Deputados Miguel
Martini (2), José Bonifácio e Gilmar Machado - Comunicaçoes: Comunicaçoes
das Comissães de Administraçâo Püblica e do Trabalho (2) e dos Deputados
Wanderley Avila e Dimas Rodrigues - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados José Militão, Joào Batista de Oliveira, Alencar da Silveira Jtinior e
Gilmar Machado - 21 Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de lnscriçoes -
Leitura de Comunicaçoes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados José Bonifácio, Miguel Martini (2) e Gilmar Machado; deferimento -
2a Fase: Questão de ordem; chamada para recomposiçao de "quorum";
inexisténcia de nümero regimental para a continuaçâo dos trabaihos -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leâo - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira
Junior - Alvaro Antonio - Ambrósio 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 Diniz - Durval Angelo -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqumnio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - João
Batista de Oliveira - Joâo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio -
José Henrique - José Maria Barros - José MilitOo - Leonidio Bouças - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastiáo Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson
TrOpia.

Abertura
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0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14h14m1n, a lista de

comparecimento registra a existência de riümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniöes anteriores.

1  Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 3°-Secret6rio, nas funçOes de 2 0

-Secret6rio, procede a leitura das atas das duas reuniöes anteriores, que são
aprovadas sem restricOes.

Correspondëncia
- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secretária , nas funçOes de 1 1-Secretário, lê a

seguinte correspondéncia:
OFICIOS

Do Sr. Celso de Mello, Presidente do STF, comunicarido decisão desse
órgão relativa a Ação Direta de Inconstitucionalidade n o 1.901.

Do Sr. Tibagy Salles Oliveira, Presidente do Tribunal de Alcada do Estado,
encaminhando proposta de alteração do art. 2 0 da Proposta de Emenda a
Constituiçao no 61/98. (- Anexe-se a Proposta de Emenda a Constiturcão no
61/98.)

Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, encaminhando o
relatOrio "Situacão Fiscal de Minas Gerais: SIntese do PerIodo 1995/98". (- A
Comissão de FiscalizaçOo Financeira.)

Do Sr. Humberto Ferreira de Carvalho Neto, Delegado Federal Substituto
de Agricultura em Minas Gerais, enviando cópia do extrato de retificação do
termo aditivo ao convêriio firmado entre o Ministério da Agricultura e a
OrganizaçOo das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da ConstituiçOo Estadual, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Rogério Veiga Aranha, Delegado do PatrimOnio da União em Minas
Gerais, expondo razOes para que seja rejeitado o Projeto de Lei no 1.571/97.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador,
encaminhando cópia das informaçöes prestadas pela Policia Militar, em
atenção a requerimento do Deputado Geraldo Rezende (aumento do efetivo
militar em UberlOndia). (- Anexe-se ao Requerimento n o 2.626/98.)

TELEGRAMA
Do Sr. Lellis Rimoli, servidor da justica estadual de Uberaba, solicitando a
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normal tramitaçao do Projeto de Lei n° 1.544/97. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
n° 1.544/97.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacao de Proposicoes

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

- Nesta oportunidade, sâo encaminhadas a Mesa as seguintes proposicoes:
PROJETO DE LE! N O 1.985/98

lnstitui o Programa de Proteçao a Testemunhas, VItimas e Peritos e dá
outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituido o Programa de Protecão a Testemunhas, VItimas e

Peritos, administrado pela Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos.

Art. 2° - 0 programa de que trata o art. 10 tern como objetivo garantir
proteçäo, vigiláncia e abrigo a pessoas cuja vida e integridade fIsica ou
psicolOgica estejam ameaçadas por sua colaboraçao em investigaçao criminal
ou processo penal.

Art. 30 - 
A pessoa referida no artigo anterior, presa ou em liberdade, poderá,

pessoalmente ou por procurador, dirigir-se as autoridades ou aos órgãos a
seguir indicados, aos quais caberá providenciar a proteçao solicitada:

a) Delegado de PolIcia;
b) membros do Ministério PibIico;
c) membros da magistratura;
d) Corregedoria de Justiça;
e) Ouvidoria de Poilcia;
f) Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos;
g) Secretário de Estado da Segurança Püblica;
h) Defensoria Püblica.
§ 1 0 - As medidas de proteçáo serão proporcionais a gravidade da ameaça

e poderao ser estendidas a cônjuge, ascendente, descendente e colateral,
quando também estiverem ameacados.

§ 20 - As medidas de proteçao seräo sempre sigilosas e terâo a
concordáncja das pessoas interessadas

Art. 40 - 
As medidas de proteção de que trata esta lei poderao ser de

qua!quer outra modalidade que se fizer necessária, entre outras:
a) abrigo em imOveis pt:iblicos ou não;
b) vigilância policial para preservar a integridade fisica e psicolOgica bern

como os bens materiais dos protegidos;
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c) garantia de sigilo em correspondéncia e telefone;
d) escolta especial de seguranca quando do deslocamento de protegido

preso.
Art. 50 - As medidas de proteção de que trata esta lei serão definidas em

prograrna elaborado pela Secretaria de Estado da Justica e de Direitos
Humanos.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convénios corn
entidades governamentais e não governamentais para o cumprimento das
disposicöes contidas nesta lei.

Art. 7° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 dias.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 90 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
João Leite
Justificação: Diversos estudos demonstram a necessidade de os Estados

se comprometerem, por meio de medidas legislativas, corn o efetivo combate
ao crime organizado, colaborando para a eficácia das medidas adotadas pela
União.

Este projeto institul programa especial para aqueles que, por sua
colaboraçao em investigacöes e processos, se encontrarem em situação de
perigo, obrigando o poder pUblico a oferecer-lhes protecão.

Programas como este já existem em diversos palses e também em alguns
Estados brasileiros. A sua criação em nosso Estado permitirá que se coloque
a disposiçäo daqueles que necessitam mais urn instrumento de protecao aos
direitos humanos.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça e de Direitos Humanos
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 1.986/98
Proibe o armazenamento de rejeitos ou residuos tOxicos ou perigosos no

território do Estado.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam proibidos o armazenamento, o depOsito, a guarda, a

manutencâo, o processamento e o transporte , no Estado, de rejeitos Ou

resIduos tOxicos, perigosos ou nocivos a saCide ou causadores de poluicão ou
degradaçâo ambiental nos termos do art. 2 0 da Lei n° 7.772, de 9 de setembro
de 1980, quando gerados fora do seu territário.

Parágrafo tinico - 0 transporte rodoviário ou ferroviário dos materiais a que
se refere o "caput" dependerá de autorização especIfica do Conseiho
Estadual de PolItica Ambiental - COPAM - e do acompanhamento da carga
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por técnicos especializados, por fiscais do Orgào estadual de proteçao
ambiental e pela Policia Militar.

Art. 21 - 0 armazenamento, o depOsito ou a guarda dos rejeitos ou residuos
tOxcos, perigosos ou nocivos a saUde e ao melo ambiente, gerados no
Estado, dependerâo da autorizaçao expressa do municipio receptor e do
cumprimento das exigèncias por ele impostas, observadas, ainda, as normas
legais aplicáveis.

Art. 31 - Sern prejuIzo das sançoes aos infratores, previstas na legislaçao
em vigor, o Estado providenciará a retirada e a destruiçao dos materials a que
se refere o art. 1 0 , depositados irregularmente em seu território, ate a data da
vigência desta tel.

Art. 40 - Aplicam-se, no que couber, aos infratores desta lei as penatidades
previstas na Lei no 7.772, de 9 de setembro de 1980, e no Decreto n o 39.424,de 6 de fevereiro de 1998.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 60 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1998.
João Leite
Justificação: 0 acümulo de lixo e rejeitos é urn dos sub-produtos mais

ndesejáveis da sociedade capitalista contemporânea
Nos palses mais avancados, a gravidade do problema, que compromete

severamente a saUde humana e a quatidade do meio ambiente, já vem sendo
constatada ha algurn tempo. Uma das soluçöes encontradas por esses
palses foi, exatamente, o distanciamento das atividades poluidoras, corn a
transferéncia de suas ind6strias mais agressivas para outras regiöes. Assim,
o probterna passou a ser dos palses periféricos, que, movidos pelas
necessidades econâmjcas prementes, assurniram a produçao indiscriminada
de bens sem considerar a geração de resIduos e lixos de natureza tOxica ou
potuente.

Vern-se tornando comum o tráfico desses rnateriais, não apenas por via
maritima, de urn a outro continente, mas também entre palses de urn mesmo
continente e, no caso brasileiro, a remoção de cargas de urn Estado para
outro. Sem a prévia autorizaçao e a esciarecirnento da população das
cidades, pessoas pouco escrupulosas vém despejando esses rnateriais na
periferia de alguns rnunicipios, sem nenhurna consideraçâo de natureza
sanitária e ecológica e a revelia da lei.

Essa foi a situacão verificada pela Comissão de Direitos Humanos no
Municipio de São Gonçalo do Pará, quando da recente visita que all reatizou.
Cerca de 1.100t de lixo tóxico vindas de São Paulo foram clandestinamente
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depositados nas cercanias dessa cidade, arneaçando a saUde da populaçao e
degradando a rneio ambiente. Ainda neste més, cargas de residuos foram
despejadas tarnbém em ltaüna.

Tendo constatado a presença de tais produtos em territôrio rnineiro e
considerando a ameaca que a protiferação dessa prática representa, estamos
apresentando esta proposicäo, corn vistas a impedir que nosso Estado seja
transformado em urn receptor habitual de lixo industrial produzido em outras
regiöes.

Certos da oportunidade e da conveniéncia de nossa iniciativa, contamos
corn a aprovacão de nossos pares.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Meio Ambiente e de
Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regirnento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 1.987/98
Declara de utilidade pUblica a Associacão de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Gouveia, corn sede nesse municlpio.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Gouveia, corn sede nesse rnunicipio.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Agostiriho Patrüs
Justificação: A APAE de Gouvela é uma sociedade civil, sern fins lucrativos,

que tern por objetivo incentivar a criação de estabelecirnentos educacionais
voltados para a reabilitação do excepcional.

Também presta atendimento integral a ele, promovendo a seu bem-estar e
ajustarnento social.

Alérn disso, a entidade, que e fihiada a Federacao Nacional das APAEs, de
quem recebe orientação, apoio e supervisào, preenche as requisitos legais
para ser declarada de utilidade ptiblica, razão por que esperamos a anuência
dos nobres colegas ao titulo declaratôrio ora proposta.

- Pubticado, vai a projeto as Comissöes de Justiça, para exame pretirninar,
e do Trabatho, para deliberacâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N o 1.988/98
Declara de utilidade pUblica a Associacão Beneficente em Assistência

Social dos Bans Samaritanos - ABONS -, corn sede no MunicIplo de Patos de
Minas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Associaçáo Beneficente em

Assisténcia Social dos Bons Samaritanos - ABONS -, corn sede no MunicIpio
de Patos de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Hely TarquInio
Justificação: A Associaçào Beneficente em Assistência Social dos Bons

Samaritanos - ABONS - é sociedade civil sem fins lucrativos.
Suas acöes consistem na assisténcia social prestada as pessoas menos

favorecidas, sem nenhuma discriminação e corn respeito a sua dignidade, e
incluem a oferecimento gratuito de consultas médicas, odontolOgicas e
oftalmologicas e a distribuiçâo de medicarnentos, géneros alirnentIcios,
artigos de vestuário e material de construção. Realiza, também, cursos
proflssionalizantes, palestras, seminários, encontros sociais e cornunitários.

A entidade preenche, ainda, os requisitos legais para ser declarada de
utilidade püblica, razão par que esperamos a anuência dos nobres pares a
outarga do pretend ido titulo declaratOrio.

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

REQUERIMENTOS
N O 2.741/98, da CPI dos Medicamentos, solicitando seja encarninhada ao

Prefeito Municipal de Ibirité moção de repüdio par sua atitude cerceadora dos
trabalhos parlamentares desenvolvidos pela Cámara Municipal desse
municIpio. (- A Comissão de Saüde.)

NO 2.742/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encarnirihados ofIcios ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Püblicas e a Defesa Civil, corn vistas a alocar recursos
para atendimento ao Sr. Joel da Costa Cruz. (- A Comissâo de Direitos
Humanos.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Miguel
Martini (2), José Banifácio e Gilmar Machado.

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçaes das Comissöes de

Administraçao Püblica e do Trabalho (2) e dos Deputados Wanderley Avila e
Dimas Rodrigues.

Oradores Inscritos
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• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado José Militãa.
• Deputado José Militão* - Sr. Presidente, Srs Deputados, Sra. Deputada,

na reunião noturna, extraordinária, de ontem, tivemos a oportunidade de votar
vários projetos que se encontravam em pauta havia bastante tempo. Alguns
prajetas considerados polêmicos, outros, de natureza mais simples, e
projetos, as vezes, de pouca repercussão nesta Casa Legislativa. Na pauta,
encontravarn-se dais projetos de nossa lavra. Urn deles, a Prajeto de Lei n°
1.290/97, que trata das pensionistas da Caixa Beneflcente da Guarda Civil e
Fiscais de Trânsito, que já tramita nesta Casa, desde a final de 1987. Esse
projeto procura fazer justiça as pensionistas dos ex-fiscais de trânsito e dos
ex-guardas-civis, categorias que ja foram extintas do servico pUblico ha rnuito
tempo. Entretanto, apesar de a Constituicãa de 1988 e a nossa Constituicão
de 1989 determinarern taxativarnente que as pensöes de viüvas de servidares
püblicos correspandern, no minima, a urn salária minima e, no maxima, ao
valor carrespondente ao que a servidor percebia, referente a seu ültimo
salário, coma se viva estivesse, essa determinação ainda não foi cumprida
pelo Governo do Estado de Minas Gerais desde 1989, tanta é que urn grupo
de pensianistas - mais de mil - tiveram de ir a justica em busca dos seus
direitos, garantidos pela Constituição. E agora vem a Supremo Tribunal
Federal e determina taxativamente que o Estado pague a essas pensionistas
a valor integral da pensâo, independentemente de lei para regularnentá-la. E,
embara essas sentenças comecem a ser exaradas pelo Tribunal de Justica e
a serern cumpridas pelo Estada e pela Instituto de Previdência, ontem, não
tivemos guarida aqui, na Assembléia Legislativa, na votacão, em 2 0 turno, do
Prajeto de Lei n° 1.290/97. Mas a mais interessante no que se refere a esse
projeto de lei e que ele passou corn bastante facilidade aqui, em 1 1 turno,
antes das eleicöes. E, sendo aprovado em 1 0 turno, vem agora, depois das
eleiçöes, para a votacão em 2 0 turno. E as Deputados do PT e do PMDB, que
se diziarn defensores dos servidores pUblicos de Minas Gerais, hoje estão
irnpedindo que esse prajeta seja apravado.

Ora, achamos que isso é urna trernenda incoerência, porque tivernos, nas
eleicöes, falsas pregaçöes e, muitas vezes, urn contingente enorme de
servidares püblicos não sO votanda, mas também trabalhando a favor do
candidata Itamar Franca. E notamos que a ex-Presidente Itamar Franca, que
nem bem assumiu a Governo, ja determina a seus aliados aqui na
Assembléia Legislativa, tanto do PT quanta do PMDB, que todas as matérias
que passam gerar despesa para a futuro Governo nãa sejam aprovadas. lsso
rnostra coma são incoerentes e incanseqUentes a futuro Governadar Itamar
Franca e aqueles que defenderam a sua candidatura na Assembléia
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Legislativa. E mostra mais, mostra àqueles Deputados que fizeram tanta
organizaçâo de servidores ptbIicos durante estes quatro anos do Governo
Eduardo Azeredo as conseqUOncias das suas pregaçães. E nôs queremos
fazer, desta tribuna, urn alerta aos servidores püblicos de Minas Gerais, de
que vem 'chumbo grosso" em dma deles, e urn "chumbo tao grosso", que
eles podem esperar, não é urn 'tirinho de espingarda", é urn "tiro de canhão",
que vai gerar conseqüências muito brevernente, talvez a partir do mês de
marco de 1999. Temos a absoluta convicçäo de que o futuro Governo Itamar
Franco nao vai pagar o salário dos servidores em dia. Concedo aparte ao
Deputado Raul Lima Neto.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Nobre Deputado, V. Exa.
profetiza, V. Exa. preve o futuro. Não sabia que V. Exa. era profeta,
entretarito, veja bern, apenas para que V. Exa. tenha mais embasarnento para
falar, acredito que esse projeto procura atrair para uma secretaria a
responsabilidade de uma caixa de previdência que, certamente por ma
administraçao, "comeu" o dinheiro do contribuinte e deixou na mao a viUva e o
aposentado. V. Exa. ha de convir comigo que é necessário que Os
responsáveis por esse crime de nao poder pagar, de não poder cumprir 0
compromisso corn aqueles que contribuIram, durante toda a sua vida, para
que as suas vuivas e eles, quando aposentados, usufruIssern dessa pensao
da Caixa Beneficente dos Policlais Civis - se não me engano, é isso rnesmo -,
sejam punidos. V. Exa. ha de convir que nâo podemos passar sirnplesmente
para uma secretaria sem apurar as responsabilidades, sern punir aqueles que
desviaram esse dinheiro, porque se não se está podendo cumprir é porque
certamente houve rombo, é porque certarnente houve, no minimo, desvio da
coisa pUblica. Estamos acostumados a isso em nosso Pals, não so nas
previdèncias privadas como também no INPS, que ja nos envergonhou tantas
vezes corn rombos terriveis. 0 que se propöe näo é, evidenternente, poder
dar a viüva, não é tirar daquele que adquiriu a direito por contribuiçâo - e a
Estado é responsavel por isso - a sua aposentadoria, mas é apurar, é levar a
secretaria, evidenternente corn todas as apuraçöes, responsabilizando e
punindo as responsáveis pelos desvios, punindo aqueles que cameterarn tais
coisas.

Porque senão, Excelência, o que vai acontecer é que continuaremos nessa
fôrma deformada, sern nunca apurar responsabilidades. Esta Casa tern o
dever de apurar responsabilidades.

Concluo e volto a palavra a V. Exa., dizendo a seguinte: V. Exa. seria rnais
coerente se não tivesse feito ernenda ao projeto, emenda que tenta tirar do
funcionário püblico um direito adquirido, que é a de ter assistência rnédica na
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sua Previdência. Muito obrigado.

0 Deputado José Militão* - 0 nobre Deputado não conhece nada dos ex-
Guardas Civis, dos Fiscais de Trànsito e muito menos da Caixa da
Previdência da extinta Guarda Civil e dos Fiscais de Trânsito. Nunca houve
rombos, Sr. Deputado. Portanto, estarnos apenas querendo transferir para o
Tesouro, porque é sua obrigaçáo, condicional, pagar as pensöes de ex-
Guardas Civis e Fiscais de Trânsito em Minas Gerais.

Apenas queria dizer que yOU sentir muitas saudades desta Assembléia
Legislativa a partir do ano de 1999. Pena que nos candidatarnos ao mandato
de Deputado Federal, senão irlamos assistir aos Deputados do PT, que
lutararn bravamente - alguns deles estão agora aqui, corno a Deputada Maria
José Haueisen - contra o Governo Newton Cardoso, alias, a grande
desmantelador do IPSEMG. Vamos sentir muitas saudades de estar aqui,
nesta Assembléia Legislativa, para fazer oposicâo firme aos Srs. Newton
Cardoso e Itamar Franco, junto corn o resto da Bancada do PSDB, corn a
Bancada do PFL, corn a Bancada do PTB e outras que, por certo, vão
engrassar a nosso time. Mas vamos ter rnuitas saudades daqueles anos
dourados quando, nesta Assembléia Legislativa, vivemas, talvez, as nossos
melhores rnomentos, quando fizemos oposição ao desgoverno Newton
Cardoso. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado João Batista de Oliveira.
0 Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, caras Deputadas,

Srs. Deputados, visitantes desta Casa, gostaria, inicialmente, de passar a
leitura de correspondéncia que foi entregue em mâos, ontem, ao Exrno. Sr.
Juiz Miguel Angelo Alvarenga, da 13a Vara da Justica Federal de Minas
Gerais.

0 Deputado Dinis Pinheiro (Em aparte)* - So para finalizar as minhas
cOnsideraçoes, quero dizer que fiquei muito triste corn a atuacao do
Presidente Romeu Queiroz, que sempre foi urn homem exemplar, urn
democrata por excelência, mas que procura, diante disso, dificultar as nossas
palavras.

Mas quero neste instante - ao mesmo tempo em que apoio 0 projeto do
Deputado José Miljtâo -, discordar de suas palavras, ao dizer aqui que Itamar
Franca arientou seus Deputados, sejam as do PT, do PMDB ou do PSD,
enfim, Deputado a, b ou c, para votarem de forma contrária aos interesses
dos servidores püblicos. Itamar Franca tern sirn urn camprarnisso corn as
servidares püblicos. E sua bandeira. Ira valorizar corn dignidade esses
servidares E Dinis Pinheiro, Deputada que, desde a primeiro instante, apoiou
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a candidatura de Itamar Franco, apóia neste instante o projeto de lei do
Deputado José Milito e discorda veernentemente dessas consideracoes, no
que diz respeito ao Governo Itamar Franco e também ao Vice-Governador-
Newton Cardoso, urn homem empreendendor e que muito fez por Minas
Gerais.

Obrigado, Deputado João Batista, pela palavra, pela consideraçáo e pelo
exernplo que dá nâo somente aos nossos colegas Deputados, mas sobretudo
ao Presidente da Casa, Deputado Rorneu Queiroz.

* - Sern reviso do orador.
o Deputado Joâo Batista de Oliveira - Muito obrigado. Gostaria então de

passar a leitura do documento a respeito da sentença proferida pelo MM. Juiz
Miguel Angelo Alvarenga. (- Lé:)

"Prezado senhor,
As instituiçöes de pessoas portadoras de deficiência e de prestaçâo de

serviços de reabilitaçao signatárias deste documento solicitam a V. Exa. que
estabeleça urn prazo de seis rneses a urn ano para que a sentença judicial
que diz respeito a suspensão das transferências de verbas federals para a
area de assisténcia social no Estado de Minas Gerais, inclusive as
relacionadas a cobertura de contratos e convêriios assinados corn a Uniäo,
entre definitivamente em vigor.

Esse prazo, entendido pelas instituiçães coma urna etapa de transiçâo, é
desejável e necessário para que o Estado possa cumprir o que a ele a
sentença ordena, centralizando num ünico instrurnento os recursos estaduais
destinados ao custeio da assisténcia social. Esse prazo é tao mais necessário
quando se tern conhecimento do presente processo de mudança de
administraçao estadual.

A retençao de recursos federals destinados ao pagamento de serviços de
reabilitaçâo prestados aos portadores de deficiência por clinicas, institutos,
fundaçaes e APAEs significa, na prática, quebra de contratos entre a União e
essas instituir,6es par ela escolhidas para o desenvolvimento dessas
atividades. E contrato quebrado significa contrato denunciado, representando
a desmantelamento da rede histOrica de reabilitaçao, que certamente não se
recomporá caso não seja encontrada urna atenuante para a sentença judicial.

Essa rede, embora tarnbérn integrada por urn nümero expressivo de
instituiçöes filantropicas, e uma estrutura altarnente especializada e
profissionalizada, que so pode funcionar corn o trabalho conjunto e planejado
de fisioterapeutas, fonoaudiologos, psicôlogos, terapeutas ocupacionais,
pedagogos e outros. Como pagar regularmente Os salários desses
profissionais, o seu 13° salário, assim como as despesas de custeio
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antecipadamente assumidas, se urna das mais significativas fontes de receita
dessas prestadoras de servico encontra-se irnpossibilitada de Ihe
proporcionar a justa e devida rernuneraçao?

A inviabilizacão dessa rede reforça a histOrica discrirninação contra a
pessoa portadora de deficiência. Não se adrnitiria nunca, por exemplo, que as
hospitais que prestam serviço a Uniâo através de contratos e convénios
fiquem impossibilitados de continuar funcionando por causa de retencão
judicial de recursos federais destinados a sua remuneraçao.

A sentença, além de discrirninatória, tambérn prornove exclusáo social, na
medida ern que nega aos portadores de deficiência a direito a reabilitação,
assegurado no art. 203, IV, da Constituiçâo Federal. Retirar dos deficierites,
ainda que provisoriamente, esse direito representa relegá-los a condiçào de
pessoas de segunda categoria, já que compromete a seu processo de
sociabilizacao e de construção de sua cidadania. Suspende também,
inesperada e abruptamente, abordagens terapêuticas continuadas e, em
muitos casos, a uso sistemático de medicarnentos de uso controlado,
trazendo prejuIzos incalculáveis para as reabilitandos, apreensöes e
incertezas par-a as famIlias.

Jarnais ocorreu as instituicöes prestadoras de servicos de reabilitaçâo que
V. Exa., ao proferir a sentença, tenha desejado conscienternente prejudicar as
portadores de deficiëncia, a reabilitacao ou interferir no processo de
construçâo de sua cidadania. Mas forçoso é reconhecer que a sentenca, corn
a dureza de seus termos, nào provoca outra coisa senâo isso.

Causa também enorme confusão e grande dissabor ao nivelar par baixo
instituicoes sérias e respeitadas que servem a Uniao e a sociedade através
de contratos mutuarnente pactuados, a entidades que eventualmente
recebem recursos ptblicos a fundo perdido. Ha que se ter sernpre presente a
consciência dessa diferença fundamental para que não se cometam
ultrajantes injustiças.

Assim, instituiçoes representativas e de prestação de serviços aos
portadores de deficiência reafirmarn a proposta de estabelecirnento do prazo
de transicao para a aplicação plena da sentença, corn a certeza de que as
rnotivos aqui manifestados pelos signatarios receberão de V. Exa.
acolhimento e consideração.

Atenciosarnente,
Associacao Mineira de Paraplégicos - Fundação Darn Bosco - Associaçáo

de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE-BH - Federaçâo Brasileira de
lnstituiçöes de Excepcionais FEBIEX."

Sr. Presidente, tivemos audléncia corn a Juiz, Dr. Miguel Angelo, e,
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infelizmente, fornos recebidos corn a frieza de sempre, corn a fneza corn Clue
a Justiça trata essas questOes. 0 Juiz sugeriu-nos que fôssemos pressionar o
Governador. Ou ele está nos fazendo de bobo au ele estã superestimando a
nossa força. Se a Justiça Federal näo é capaz de fazer a Governador cumprir
urna sentença, as escolas, as instituiçöes de excepcionais farão a
Governador cumpri-la? 0 Juiz simplesmente deu urna sentença sem saber no
que estava mexendo. Ac proibir a entrada de recursos federais para
prestaçâo de serviços no Estado, ele está colocando na rua, a partir do dia 10
de dezembro, mais de 20 mil crianças e adolescentes portadores de
necessidades especiais. Necessariarnente ele está revogando o Estatuto da
Criança e do Adolescente, está revogando direitos garantidos pela
Constituição. E, infelizmente, não tivemos uma boa acolhida, mesma sern
questionar a conteüdo da sentença. 0 Juiz simplesmente sugere que
facamos pressao junta ao Governador. Acho que, no minimo, ele está sendo
desrespeitoso e colocando em situaçao de humilhaçâo essas crianças, essas
famIlias que necessitam de reabilitaçào. Se a Justica não é capaz de fazer
cumprir as leis, näo sâo as movimentos papulares, os movimentos sociais
que irâo abrigar urn governante a cumpri-la. E isso nos deixa muito
desesperancados corn a justiça. Urn Juiz que aplica uma sentença dessas
está usando-nos come muniçäo. Se ele está querendo mandar bala no
Governador, deveria mandar corn muniçâo própria. Ele está usanda as
centenas de instituiçOes que prestam serviço as crianças excepcionais de
Minas Gerais como muniçãa para pressionar a Governador. Se ele quer
mandar bala, que mande do paiol prOprio. Na verdade, a justiça está
manipulando os movimentos sociais para que eles sirvarn de pressâo junta ao
Gavernador. Nâo consigo entender uma sentença dessas, a nâo ser como
uma sentença politica. Se ele estivesse querendo resolver a questäo, a
primeira coisa corn que ele deveria se preacupar seria corn a continuidade do
tratamento de mais de 20 mil crianças e adolescentes de Minas Gerais. Se
ele quer atingir urn objetivo calacando na rua essas milhares de crianças e
adolescentes, ele está praticando uma grande injustiça. A justiça, que deveria
proteger, está discriminando. A justiça, que deveria ajudar a resgatar a divida
social Clue o Governo brasileiro tern corn essas crianças, está reforçando
cada vez mais sua discriminaçao.

E eu, que já visitei as APAEs das cidades dos colegas Deputados, posso
dizer que elas serão fechadas per essa sentença judicial.

Mas, neste momenta, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma denüncia,
para vermos a pérola que temos em mãos. A Associaçao dos Juizes de
Minas Gerais continua recebendo suas subvençães. 0 Juiz suspendeu as
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verbas para o tratamento de crianças excepcionais, e a Associacão dos
Magistrados de Minas Gerais recebe R$54.000,00 por rnês, de subvenção -
essa, ele não cortou; a Associação Mineira do Ministério Ptiblico recebe
R$54.000,00 par rnés, de subvençãa, para manter urn piano de saüde para as
Promotores e seus familiares - essa, ele näo cartou; a hospital da OAB
recebe quase R$100.000,00 par rnês, para rnanter urn hospital particular para
as advogados e seus familiares - essa, ele nàa cortau; a Assaciacâa dos
Serventuários da Justica também recebe subvenção. Ora, ele cortou as
verbas das criancas excepcionais de Minas Gerais, mas não cortou a verba
para manter a colônia de férias dos Juizes, no sul da Bahia. Isso é o maior
acinte a toda a sociedade. Na momenta em que a justica caloca na rua 20 mu
criancas excepcionais, tirando-Ihes o direito canstitucional de fazer sua
reabilitacão, as Juizes sentam em cima de seus privilégios, em seus castelos.
Os JuIzes estão rnantendo uma colônia de férias, na Bahia, cam subvencãa
social; a Associaçãa Mineira do Ministéria PCiblico mantém urn piano de saUde
particular, para os promotores, cam verbas de subvencão social. Enquanta
isso, vemos criancas corn deficiência auditiva - que precisam aprender a falar,
precisarn ouvir a própria voz, precisam de treinamento - que estão
desaprendendo a falar e näo conseguem pronunciar a name da própria mae.

Vou conceder urn aparte ao Deputado AntOnio Julio.
O Deputado AntOnio JOlia (-Em aparte)* - Quero parabenizá-lo pela

coragem Clue está tendo em levantar essa questão. Alias, acho Clue a
Assembléia já deveria t6-la levantado, abordando a irresponsabilidade do ate
desse Juiz, que não anaiisou as conseqüências que sua sentenca está
pravocanda na assistência social em Minas Gerais. Mas já rebati esse Juiz,
dizendo Clue esse seu ato foi de muita irresponsabiiidade, parque ele nào
rnediu as conseqüéncias. Na Casa, precisamos levantar essa questão. Não
podernos deixar que vigare apenas a vontade de urn Juiz - as vezes
manipulado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, que está vendo
prejudicada toda a assistência em Minas Gerais, mas que nâo levantou a voz,
porque prefere que as associaçOes de assistOncia social fiquem sem recurso
a fazer urn discurso para resolver o problema. Entäo, vocé pode contar cam
este companheiro e amigo. Estarei ao seu lade nesta luta, pois ela é de todas
nos. A sentença desse Juiz precisa ser discutida pela sociedade mineira.
Queremos participar desse debate, contra a açâo irresponsável e a sentença
desse Juiz, que suspendeu os repasses dos recursas federais para Minas
Gerais.

- Sem revisào do orador.
0 Deputado Mauro Lobo (- Em aparte)* - Deputado João Batista, quero
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deixar minha soHdarjedade as suas palavras e a sua indignacao e dizer que
voc representa assim como nos, a esperança de milhares de mineiros que
tern filhos necessitando de atendimento especial. Milhares de crianças foram
recuperadas graças a esses atendimentos, e, na medida em que cortamos
isso, estaremos cortando também essa Oportunidade Assim, junto-me a sua
indignaçäo que e também a do nosso companheiro Deputado Antonio JUlio.

o Deputado Joo Batista de Oliveira - Para concluir, Sr. Presidente, quero
dizer que ouvimos falar que a justiça nao ouve e nao fala. Neste momento,
podemos dizer que a justiça, alérn de não ouvir e näo falar, também não
pensa e não anda. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Joâo Leite.
o Deputado Joäo Leite - Sr. Presidente Srs. Deputados membros da

Mesa, pUblico presente, nos Ultimos anos, mesmo antes de exercer a funçao
de Presidente da CPI que no ano passado investigou a situacáo do sistema
prisiona! em Minas Gerais, tenho tornado conhecimento de inUmerasirr

egularidades que ocorreram e muitas vezes estão inseridas no contexto das
unidades prisionais de Minas Gerais, comprometendo profundamente Osobjetivos primeiros desse sistema, entre Os quais estáo a correção e arecuperacao do individuo que cometeu urn crime.

Os nCimeros do censo criminologico infelizmente mostram que o custo
desse sistema e altissimo. Cada preso custa para o Estado RS600,00, e a
reincidéncia Segundo eSte mesmo censo, é de 85%.

A partir do momento em que se inserem no sistema, os problemas acabam
se tornando estruturais e cada vez mais de dificil soluçao. Mas naodesanimamos Depois de urn trabaiho árduo e incansavef da CPI e da
assessoria da Assembléja Legislativa, verificamos que existiam medidas a
serem tomadas em curto, médio e longo prazos; que as transfOrrnacoes
poderiam ser lentas, mas seriam progressivas e teriam efeitosimportantissirnos que se refletiriam todo o àmbito da seguranca pUblica de
nosso Estado, ja que atingiriam tanto os presos quanto todos aqueles
envolvidos corn esse Sistema, de forma a melhorar as perspectivas de
recuperacao dos primeiros e de trabaiho dos Ultirnos, dentro dos principjos de
justiça e humanidade

Ontern rnesmo a Assernbléia Legislativa recebeu uma delegacao da Anistia
Internacional Os membros desse importante organismo de direitos hurnanos
do mundo fizeram questao de ressaltar as transformacoes que estão
Ocorrendo no sisterna penitenciárjo do Estado, fruto da iegislacao proposta
pela Assembléja Legislativa de Minas Gerais.

A populacao quer seguranca, e esta é COnstruida tendo em vista os
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princIpios de justiça e humanidade. Quer ver criminosos cumprir pena e
retornar ao convIvio corn a sociedade corn rnenor periculosidade; quer
agentes pUblicos que não possam ser confundidos corn criminosos!

Vários projetos da CPI foram aprovados e devem, ao serem aplicados,
começar as transformaçOes no sistema prisional, corno o aumento do nUmero
de Defensores PUblicos.

Foi o projeto sancionado pelo Governador do Estado que fez com que cada
Cornarca do Estado de Minas Gerais tenha oportunidade de ter seu Defensor
PUblico, ja que constatarnos que 95% da populacão carcerária do Estado é
formada de condenados absolutamente pobres, que não tern condicOes de ter
O seu advogado. Por isso, a chegada do Defensor PUblico a cada comarca de
Minas Gerais dã oportunidade de justiça para o cidadão.

o Conselho Penitenciario de Minas Gerais tinha sua sede em Belo
Horizonte, e, em alguns rnornentos, havia apenas sete Conseiheiros para
julgar e dar parecer em quase 15 mil processos sobre progressào de pena,
liberdade condicional, etc. TInharnos urn verdadeiro gargalo, que provocava
uma injustica rnuito grande a hornens e muiheres que tinham direito a
progressão de pena e a liberdade condicional. Hoje, corn a legislacão
proposta pela Assembléia Legislativa, o Conselho está em mais cidades,
como Juiz de Fora e Uberlândia. 0 nosso sonho é que ele esteja em 25
cidades, dando oportunidade para que as pessoas tenham resposta imediata
de seus pedidos, a fim de que a justiça seja feita.

o firn das instituicOes prisionais de grande porte permite hoje, no máxirno,
acornpanhando o que determinou o Presidente da RepUblica no Prograrna
Nacional de Direitos Hurnanos, 170 vagas, acabando corn essas instituicOes
prisionais para 700 e 500 hornens, trazendo urn grande risco para a
população circunvizinha e irnpedindo urna real recuperação desse preso.
Agora, isso e lei. Em Minas Gerais sO podem ser construIdas unidades
prisionais para, no rnáximo, 170 vagas. De acordo corn urn projeto da CPI,
haveré impedimento a que aqueles que tern a funçao de investigacão atuern
como guardas e vigilantes de presos, retirando a PolIcia Civil desse trabalho
carcerário e colocando-a nas ruas, trazendo, assim, rnaior seguranca para a
população e impedindo que o policial civil, que detém informaçào sigilosa,
possa utilizar-se dela, ate criminosamente.

O projeto prevê a trarisformação da Secretaria da Justiça em Secretaria da
Justiça e dos Direitos Humanos, corn a proposta de urn programa estadual de
direitos hurnanos. Outras rnudancas são fundamentais para a real
transforrnação desse sistema, mas elas tern esbarrado, principalmente, no
encastelamento das Policias Civil e Militar, resistentes e intocáveis. Algurnas
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854delas so a uniflcaçao das polIcias, a desmilitarizacao a transferéncia de
todo e qualquer preso, Sentenclado ou não, para estabelecimentos penais daestrutura da Secretaria da Justiça (Lei n o 12.985, também originada de projeto
de lei da CPI aprovado nesta Assembjéja Legislativa). De acordo como o
projeto, haverá ampla fiscalizaçao desse sistema e instrumentos de coibiçao
da corrupçao, como o controle mais rigoroso do patrimônio dos agentespoliciajs.

Vimos, Srs. Deputados e Sr. Presidente, enquanto tra ba!hávamos na CPI, afuga do traficante Beira-Mar do DEOESp Ate hoje nâo ha responsávejs, e
náo sabemos como esse preso perigoso, lider do tráfico de drogas em Minas
Gerais, salu, em plena Juz do dia, da carcerárja do DEOESp que foE tao dura
no tempo da ditadura ao guardar Os presos politicos, náo Conseguindo fugir.
Mas agora é to fácil burlar a sua vigilâncja: sem arrombar cadeados, semusar serra, saiu, a luz do dia, o traficante Beira-Mar.

Lamentaveimente Sr. Presidente, Srs. Deputados o projeto que atterava a
lei organica da Policia Civil, prevendo o controle do patrEmônio dos agentes
policiaES, através de declaracoes de bens, de dois em dois anos, naoconseguju o nCjmero de votos necessérios para ser aprovado ontem nesta
Casa. Nào se tratava de invasão de privacidade já que as declaracoes
seriam sigilosas, podendo ser utilizadas em caso de apuraçao de infraçao
ad ministrativa ou de prática de ato criminoso Se os Deputados fazem essa
declaraçao, assim como os Prefeitos, os Secretárjos de Estado, o Presidente
da RepUblica Ministros e os funcionárjos ptblEcos por que os policlais d

yEsnão a podern fazer?

A derrubada deste projeto var na contramão do combate a corrupçao e aoenriquecime0 ilicito. As denüncjas de compras de fugas, facilidades e ate
daquilo a que o prisjonejro ja tern direito naturalmente de acordo corn a lei,
sao constantes e inümeras mas dificjjmente Comprovadas Traficantes de altapericulosidade e corn grande comando no tráfico de drogas fogem
inexpl icavelmente seja de cadeias como o DEOES p, seja de unidadesprisionais como a Dutra Ladeira. Estamos acompanhando esse escándalo ea Assembléia Legislativa tinha de ter dado uma resposta, ontem a noite, a
populacào de Minas Gerais. Mas ela não deu a resposta a nossa populaçâo.
Por qué? Votaram contra mim? Nao. Votaram contra o povo de Minas Gerais,
contra a seguranca püblica e contra a Assembléja Legislativa. A Dutra
Ladeira, por lei, tern dois anos para passar para a Secretaria da Justiça e de
Direitos Humanos mas isso ja deveria ter ocorrido. E inexplicá yel umaunidade prisional que tern vaga para 700 presos ser cuidada pela PolIcia Civil.
Por que a Policia Civil quer a Dutra Ladeira para cuidar? Por que essa
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unidade näo está com a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos ainda?
E inexplicável. Estamos acompanhando esse verdadeiro escándalo de fugas
constantes. Outro dia, o Promotor, ao fazer uma inspeçao na Dutra Ladeira,
encontrou uma cela fechada e perguntou ao agente: "Quern tern essa
chave?". E a agente respondeu: "0 preso que está nessa cela tern a chave".
"E onde está a preso?", continuou o Promotor. 'Ele não se encontra na
unidade prisional. Ele está fora", foE a resposta.

0 preso estava fora dos muros da unidade prisional e era o Unico que
possula a cOpia da chave da cela. Isso é urn verdadeiro escândalo. Nào
podemos conviver corn isso. A Assembléia Legislativa teve a oportunidade de
dar resposta a esse escândalo ontem a noite, e a "trem" passou.

Houve a presença de uma delegação da Anistia Internacional em Belo
Horizonte, na Assembléia Legislativa, ontem, e nâo foram por acaso as
observaçoes preliminares do criminalista e catedrético da Universidade de
Bangor, na Grä-Bretanha, Roy King, que colocam as condiçoes dos
prisionerros no Brasil entre as piores do mundo. Ele é urn especialista que
conhece o Leste europeu e a Asia e disse que a situacao das cadeias no
Brasil e dos prisioneiros em Minas Gerais está cotocada entre as piores do
mundo. Ele ressaltou a importância de as mecanismos de fiscalizaçao e
inspeção desse sistema serem empregados regularmente, de serem esses
mecanismos a mais independentes possIvel das autoridades ligadas ao
sistema e de ser garantido a amplo acesso de membros da sodiedade civil e
de organisrnos nâo governamentais as prisöes. Sua experiência internacional
no assunto the permite acreditar que, quanto maior a fiscalizaçâo por parte da
Sodiedade civil, quanto major a inspeçáo, menor será a nümero de abusos
praticados no âmbito desses sistemas.

Quern nâo quer mudar? Quem nào quer se adaptar ao momenta? Temos
uma Lei Orgânica da Poilcia Civil de 1965, dos anos da ditadura rnilitar, e esta
Assembléja Legislativa nao consegue mudá-la. Nâo consegue mudar a
Policia Militar, tarnbém cunhada nos anos de ditadura rnilitar, de dureza. A
Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais não consegue mudar a
Sistema de segurança do Estado. Se isso nâo acontecer, a populaçao, que
não suporta mais, fara a mudança. Näo conseguimos fazer corn que o policial
civil declare as seus bens de dais em dois anos. Eles tern medo do qué?
Quem tern medo da autonornia da pericia oficial, colocada no Prograrna
Nacionai de Direitos Hurnanos, no capltulo da luta contra a impunidade? Não
estamos conseguindo votar a proposta de emenda a Constituiçao que
determina no Estado de Minas Gerais, a autonornia da peridia oficial, corn
Uma coordenadoria cuidando dela, ao invés de urn Delegado de PolIcia, pois
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tal pericia é assessora não do Delegado ou do Presidente do inquerito, mas
da Justiça, do Promotor, do Juiz. Quando acontecer urn crime cujo suspeito
for urn policial, como farernos? E impossIvel conviver corn isso no Estado,
nao ha como aceitar essa situaçào. Trabaiharnos durarnente nesse sentido e
tivemos a apoio do Presidente Romeu Queiroz, da Mesa e da assessoria da
Assembléia. Visitamos todas as penitenciárias e as unidades presidiais, para
vermos afinal esse projeto derrotado pelo Plenário desta Casa. 0 povo de
Minas Gerais, que está acompanhando esse escândalo na Dutra Ladeira, foi
derrotado. Ontem, ja entrei corn urn projeto que dá proteção a testemunha.
Precisarnos fortalecer e criar mecanismos de inspeção e fiscalizaçâo desse
sistema que é corrupto e que está corrompendo o meio, pois retirou a Policia
Civil das ruas e a colocou dentro de cadeias. Quero convidar Os Deputados,
as Deputadas e a Presidéncia desta Assembléia para uma reflexâo: a
sociedade de Minas Gerais aguarda urn posicionamento de seus
representantes, mas não foi a que tivemos ontem a noite. Tal posicionamento
não foi contra este Deputado, e, se alguem considera assirn, está errado, pois
ele fol contra a saciedade de Minas Gerais, que aguarda urna efetiva
fiscalização e inspeção, especialmente par parte deste Fader dernocrático,
cujos membros são escolhidos pela sociedade. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Alencar da Silveira Junior.
o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, senhores que compöem a Mesa, companheiros das
galerias, colegas da irnprensa, telespectadores da TV Assernbléia - cuja
criação tive a oportunidade de pedir e que, hoje, está chegando ao interior de
Minas -, ocupo esta tribuna para aproveitar a presença de todos as
Deputados, pois, em virtude do rneu pronunciarnento anterior, a Deputado
João Leite já marcava para a próxirna segunda-feira, as 9 horas, urna reunião
desta Casa corn funcionãrios da BHTrans, corn a Presidente do SINCAVIR e
da Cooperativa de Taxi de Bela Horizonte e de todo a Estado, corn
representantes da Policia Militar e da Policia Civil, a firn de pedir providências
quanto aos assaltos a taxistas não sO na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, mas em boa parte de Minas Gerais.

Na aportunidade, conversava corn a Deputado José Bonifácio a respeito da
irnportância de abrirmos as portas da Assembléia para as taxistas. 0
Presidente desta Casa, Deputado Rarneu Queiroz - que conhece as
problemas dos taxistas de Bela Horizonte e deseja que eles sejam resolvidos
- já pediu a assessoria que agilize a abertura do patio em frente a Assembléia
Legislativa, para que as taxistas passam estacionar os seus velculas na
próxirna terça-feira. Nesse local são recebidas funcionários pUblicos, alérn de
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outras classes de trabalhadores. Por isso, esta Casa está estudando a
possibilidade de receber as taxistas que irão participar da reunião, mas não
terãa urn lugar para estacionar seus veiculos. Portanto, o Presidente da
Assernbléia já solicitou que a seguranca viabilize esse espaco.

Gostaria de dizer que a presenca de cada urn dos senhores, na próxima
terça-feira, as 9 horas, é rnuito importante, porque estarnas cansados de ver
mernbros de cornissUes desta Casa, principalmente da Camissão de Direitos
Humanos, além de outras entidades de Bela Horizonte, relacionadas corn as
direitos hurnanos, dizerem: "Coitadinhos dos bandidos, coitadinhos dos que
assaltarn". Lernbro-me de que issa acontecia rnuita na Câmara Municipal de
Belo Horizonte, na minha épaca de Vereador. Se as taxistas estão sendo
assassinados, os bandidos nâo são coitadinhos.

Toda a sociedade, hoje, tern de pensar que está na hora de porrnos esse
pessoal no lugar certo. Vemos urn menor, de 17 anos, que é maior do que
qualquer Deputada aqui, é mais alto, mais forte e, pela idade, é charnado de
coitadinha, mas continua raubando corn caco de vidro nos sinais de Belo
Horizonte, continua roubanda bolsas de senhoras no centra da cidade. E a
que eu dizia aqui: continua assaltando na regiao central de Bela Horizonte. E
al you lernbrar, mais uma vez, que nesses assaltas, não sO a taxistas, mas
em autros assaltos no centro da cidade, a mesmo bandido é conhecido, rouba
urna, duas, três vezes, e menor de idade, mas é grande no tamanho. Está na
hora de a Policia Militar instalar essas cãrnaras, para ver e analisar a que
acorre na região central. E muito bonito pedir justica e falar: coitadinho do
bandido. Hoje, coitadinho e o trabalhador. Eu lembrava e repito, voltando ao
problerna dos taxistas: coitadinha do trabalhador taxista, que sal de casa e
não sabe se vai voltar, porque está havendo de urn a trés assaltos por dia em
nossa região. E corn prazer que concedo urn aparte ao Deputado João Leite.

o Deputado João Leite (Em aparte) - Deputado Alencar da Silveira JUnior, o
que V. Exa. apresenta não é urn problema da Cornissão de Direitas
Humanos, nem da Assembléia Legislativa, nem de outra comissão de direitas
hurnanos, é urn problema de poilcia. A Cornissão de Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa aprovou urn requerirnenta de minha autoria, para que
se reunissern aqui as taxistas, a Secretaria de Segurança PUbtica, a Policia
Militar e as rnernbros da Cornissão, Deputadas João Leite, lvair Nogueira,
Durval Angelo e Jaãa Batista de Oliveira. A preocupaçãa da Cornissãa se
refere a volta da Policia Civil para as ruas, para investigar e dar segurança; é
urna rnudança do sisterna de seguranca. Em momenta algum, nesta tribuna,
falei em "coitadinho de bandido". Criminasos tern que pagar pelo crime que
corneterarn, mas a Policia Civil não existe para cuidar de penitenciárias. 0
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criminosa tern que cumprir sua pena, nào tern ninguem aqui defendendo o
contrárjo sO se o senhor está nessa defesa, porque a Cornisso de Direitos
Humanos da Assembleia Legislativa em momenta algum colocou-se nessa
defesa, mas sim na defesa de urn sistema penitencjárjo que dê oportunjdade
de recuperacao em que a PolIcia Civil não esteja presente, porque esse não
e a trabalho deJa, a trabaiho da Policia Civil e nas ruas Defendernos urn
sistema que dê Oportunidade de recuperaco e no 85% de reincidência
porque aquele preso que passa pelo sistema penitenciário volta para as ruas
e comete novas crimes. E aquela pessoa que cumpriu sua pena já pagou o
crime; a lei deste Pals diz que ela já está Iivre do crime que cometeu, não é
mais urn band ido, e aquele que está na penitenciária estã pagando o crime.

Quero dizer a V. Exa. que esta é a resposta da Comissão. Este Deputado,
Joâo Leite, fez urn requerimento solicitando a presença dos taxistas. E náo foi
apenas urn requerimento, mas dais, e a segundo salicita a presença do
Delegado do Ministérjo do Trabalho em Minas Gerais para discutirmos a
relaçâo trabaihista daqueles que detém as placas e as alugarn para outros
motorjstas trabaiharem para discutir esse vInculo empregatIcia Esse é urn
trabalho da Comissào de Direitos Humanos desta Assembléia Foi urn
requerImeno do Deputado Joo Leite, apravado pela Comissão de Direitos
Humanos desta Assembléia. Muito obrigado, Deputado Alencar da SilveiraJ i n jar.

o Deputado Alencar da Silveira Junior - V. Exa. está fazendo jus aos votos
que recebeu aqui em Bela Horizonte. Quando fazia a meu pranunciamento
aqui e pedia a esta Casa providéncias, tenha certeza de que V. Exa., coma
Presidente da Comissâa e também as outras membros auviram a apelo,
parque essa e uma Casa de ressonáncla. E quando falei hoje, Deputado Jaão
Leite, deixei claro que a Comjsso da qual V. Exa. é Presidente é que vai
receber as taxistas aqui. Mas pedimos que seja feito urn convite para que
venha aqui nãa sO a Presidente mas que facamos aqui a que fizemas na
Câmara Municipal de Bela Horizonte, quando ali colocamos nada mais, nada
menos do que 3 mil taxistas.

Temos de trabaihar nesse sentido. Mas em momenta algurn disse que V.
Exa. se refere a "coitadinho de bandido". V. Exa. pade ter a certeza de que
este Deputado nâa falou isso. Mas quando V. Exa. diz que tern bandido
dentro de penitenciOrja que, embora tenha tirado a vida de alguem, ja cumpriu
a sua pena, portanto já pagou pelo crime, eu, corn rnuita tranquiljdade, digo
que quem tira a vida de alguem näa merece cantinuar corn a sua. Aqui
relembro a pena de morte, tema que eu gastaria que a Congresso
examinasse. E muito bonito ver uma mae ou urn fllho assassinados; depois a
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"coitadinho" vai passar urn tempo na cadeia. Mas não podemos esquecer que
ele tirou uma vida, embora já tenha pago a sociedade. Precisamos de duras
puniçães, porque nâo mais estarnos em condicoes de controlar a
criminalidade. Estarnos chegando a urn panto em que quem nào é bandido
está ficando, devido a situação. Não estamos podendo sair de casa sozinhos,
par causa dos assaltos. Estava saindo de casa corn minha esposa,
acompanhada de sua avO de 82 anas, indo para a centro, quanda foram
assaltadas, tendo pulseira, brinco e ate aliança roubadas. Näo se pode mais
andar no centro de Bela Horizonte, a que contraria a direito constitucional de
ir e vir. E a mais grave é que senhoras estãa sendo assaltadas sem que
ninguém faca nada. Isso não pode continuar. Quanda aqui falo registro em
palavras a sentimento de uma populacao que me elegeu, fazenda corn que eu
retarnasse a esta Casa, de uma populacäo que acredita no meu trabalho e
sabe perfeitamente que ainda não estarnos chegando aa firn do mundo, que
devemos tomar providéncias para que isso náo aconteça. Pessoas idasas
que saem para receber suas aposentadarias estãa sendo assaltadas todos as
meses, e ninguém tarna pravidências. E sàa as "bandidinhas"... lsso é caso
de polIcia, Deputado Jaâo Leite, é caso de Assembléia Legislativa, é caso de
Governa do Estado, é caso de a sociedade tentar resolver, pais, quando aqui
falamos, pela menos alguem está ouvinda. 0 fim do ana está chegando,
época em que aumenta, em Bela Horizonte, a nümero de crimes, assaltos e
latrocinias. Está na hora de cada urn de nOs, Deputados, pedir providëncias
para a modificaçâa do quadra atual. Clarnamos as autaridades do Estada,
aos Deputados, ao Governador, ao Secretário da Segurança Püblica:
precisamas de segurança na nassa Capital. Muita obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Gilrnar Machado.
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas

presentes nas galerias, desde ontern estau tentando fazer a meu
pronunciamento, mas não tive tempo suficiente. Hoje tenha apenas cinco
minutos, mas you tentar sintetizar aquilo que gostaria de abordar mais
profundarnente. Assistimas hoje no Brasil a urn ato de ilusionismo. Lançaram
uma cartina de fumaça para encobrir a fato mais irnportante e deslocaram a
foco de atenção que deveria cair sabre a Presidente da Repüblica, Fernando
Henrique. A queda dos irmäos Mendonça de Barros, de André Lara Rezende
e de Pio Barges - este aceitando apenas interinarnente a Presidência do
Banco Nacional de Desenvolvimento EconOrnico - BNDES - foi merecida. 0
"grampo" demonstrou claramente a utilizaçaa de fins ilicitos para alcancar fins
que paderiam ser Ilcitos ou não. Enfim, a maxima "Os fins justificam as meios"
foi praticada em clara desrespeita 6 necessidade de nao-intervençao de
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autoridades em processos Clue envolvem a iniciativa privada, visando a
preservaçao de bens püblicos, no caso, o sistema TELEBRAS. Mas o que
ficou para trás, o Clue fez corn que o "grampo" fosse revelado e levado a
"fritura" o Ministro das Comunicaçoes e seus companheiros do processo de
privatizaçao foi a necessidade de fazer corn que a imprensa e,
consequentemente, a sociedaçie esquecessem a conta bancária descoberta
no exterior, em que apontarn corno titulares o falecido Ministro Sérgio Motta e
o Presidente Fernando Henrique, em uma possivel sociedade dos dois
amigos intimos. Fica aqui uma grave coincidéncia: tanto PC Farias quanto
Sérgio Motta foram tesoureiros das campanhas, respectivamente, de
Fernando Collor de Mello e de Fernando Henrique Cardoso. Ha algo mais do
Clue coincidéncia no incidente entre esses dois Fernandos do que
simplesmente o primeiro nome. Tambérn, coincidentemente os dois homens
fortes dos dois Presidentes citados estâo mortos. Em qualquer Pals Clue
possa considerar-se sério, a questao da conta no exterior e a sociedade
empresarial entre Fernando Henrique e Sergio Motta estariam sendo
investigadas detaihadamente. E urgente que se aprove uma CPI para
investigar esses indIcios de irregularidade, e, da mesma forma, deveria ser
aproveitada a CPI para verificar o envolvimento, ou nâo, do Presidente nas
negociatas feitas por Mendonça de Barros e seus amigos.

Em conversas gravadas corn o Presidente, como mostrado na coluna de
Jânio de Freitas, no jornal "Folha de S. Paulo", ha indicios fortes de Clue o
Presidente sabia das negociaçoes e das manipulaçoes que estavam sendo
orquestradas por Mendonça de Barros. 0 PT teve acesso a essas
nforrnaçoes e procurou, como sempre faz, corn seriedade, levantar e apurar
as questoes, sem procurar chantagear e sem tentar tirar proveito,
principalmente financeiro, nessas questöes, como vimos acontecer corn
outras pessoas e como fomos vItimas na campanha de 1989, corn o
companheiro Lula. Usam esses esquemas e tentarn ganhar dinheiro apenas
para chantagear, so que essa nao é a nossa prática. Queremos e vamos
continuar exigindo a fiscahzaçao plena, como querernos a fiscalizaçao aqui.

Näo estaremos aqui, no próximo ano, mas entendemos que é fundamental
que esta Casa abra uma CPI para investigar o sistema de privatização em
Minas Gerais, em relaçao ao Clue aconteceu na CEMIG, no BEMGE e no
CREDIREAL, porque disseram que iriam privatizar, a fim de Clue sobrasse
dinheiro para que os servidores pCiblicos tivessem o seu salário em dia, a
saüde e a educaçao tivessem recursos. E o que vimos? Venderarn, mas onde
está o dinheiro? Agora, nào ha dinheiro para pagar o décimo terceiro salário,
não ha dinheiro para pagar em dia os servidores. E nós perguntamos: onde
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foi parar o dinheiro? Como é que se deu todo esse processo?

Entendemos que é fundamental Clue se faca isso. Ternos de encerrar a
nossa fala, mas queremos trabalhar uma série de outras questoes, como o
Clue o Governo fez no orçarnento, cortando recursos da saUde e da educacão.
Mas - engraçado -, no orçamento da Uniäo, ainda vemos R$400.000.000,00
destinados a Caixa Econômica Federal, para que ela continue reformando
suas agéncias. Está 16 colocado: mais de R$1.000.000.000,00 para a
construção de novos prédios do Poder Judiciario. Por Clue para eles h
dinheiro, rnas, para a maioria do povo, ele continua sendo cortado?

Corn essas questöes, voltaremos a discussão, trazendo dados, porque o
Clue estamos falando esta escrito no orçarnento da Uniâo, feito, infelizmente,
pelo Ministro Paulo Paiva, mineiro. Querernos discutir essas questoes, porque
o povo de Minas está sendo penalizado e sacriflcado, enquanto cortes
continuam sendo feitos para beneficiar alguns, em detrimento da maioria.

E, durante a nossa exposição e a discussão do projeto, contestaremos
algumas afirmaçöes que foram feitas pelo Deputado José Militão. So
lamentarnos ele não ter tido coragem de falar sobre urn outro projeto de sua
autoria, que tenta desestruturar o sistema do IPSEMG no Estado de Minas
Gerais.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçoes
o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa a 2a Parte da reunião, corn a 1 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as cornunicaçães da Presidência e de Deputados e a
apreciaçâo de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da próxima reuniâo.

Leitura de Comunicacães
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pef as Comissöes de Administraçâo Püblica -
aprovação, na sua 103 Reunião Ordinaria, do Projeto de Lei n° 1.615/98, do
Deputado Bilac Pinto; do Trabalho (2) - aprovaçâo, na sua 22 a Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.867/98, do Deputado Miguel Martini;
1.636/98, do Deputado Wilson Pires; 1.638/98, do Deputado Bené Guedes;
1.747/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 1.802198, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão; 1.803/98, do Deputado AntOnio Genaro; 1.805/98, do
Deputado Agostinho Patrüs; 1.806/98, do Deputado Francisco Ramaiho;
1.812/98, do Deputado Dinis Pinheiro; 1.816/98, do Deputado José Henrique;
1.818/98, do Deputado Joâo Leite; 1.819/98, do Deputado Joäo Leite;
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1.822/98, do Deputado Ajalmar Silva; 1.824/98, do Deputado Joo Leite;
1.826/98, do Deputado Bilac Pinto; 1.830/98, do Deputado João Leite;
1.835/98, do Deputado Arnaldo Canarinho; 1,844/98, do Deputado Dilzon
Melo; 1.851/98, do Deputado Romeu Queiroz; 1.853/98, do Deputado
Wanderley Avila; 1.857/98, do Deputado Mauro Lobo; 1.858/98, do Deputado
Bilac Pinto; 1.863/98, do Deputado Paulo Pettersen; 1.868/98, do Deputado
Miguel Martini; 1.870/98, do Deputado Arnaldo Canarinho; 1.872/98, do
Deputado Wanderley Avila; 1.879/98, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira;
1.882/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 1.883198, do Deputado João
Batista de Oliveira; 1.885/98, do Deputado Raul Lima Neto; 1.886/98, do
Deputado Geraldo Santanna; 1.887/98, do Deputado JoãO Batista de Oliveira;
1.889/98, do Deputado Durval Angelo; 1.891/98, da Deputada Maria José
Haueisen; 1.892198, do Deputado Geraldo Rezende; 1.893/98, do Deputado
Romeu Queiroz; 1.894/98, do Deputado Arnaldo Penna; 1.898/98, do
Deputado Joâo Leite, e 1.899/98, do Deputado João Leite ( Ciente. Publique-
Se.).

Despacho de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio, solicitando

Seja o Projeto de Lei n o 1.943/90, do Tribunal de Justica, encaminhado a
Comissão de Administraçâo Püblica, tendo em vista a perda de prazo pela
Comissâo de Justica para emitir seu parecer. A Presidéncia defere o
requerimento de conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando seja a Proposta de
Emenda a Constituiçào n o 38/97, que dá nova redaçâo ao § 30 do art. 77 da
Constituiçao do Estado, inclu Ida na ordem do dia da reuniäo de Plenário, uma
vez que se encontra encerrado o prazo para a emissão de parecer da
Comissâo Especial. A Presidéncia defere o requerimento, de conformidade
Corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando seja a Proposta de
Emenda a Constituiçäo n o 37/97, que dá nova redação ao "caput" do art. 54
da Constituiçao do Estado, inclulda na ordem do dia da reunião de Plenário,
uma vez que se encontra encerrado o prazo Para a emissâo de parecer da
Comissao Especial. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
Corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja o Projeto de
Lei no 1.494/97, de sua autoria, incluldo em ordem do dia, em razão da perda
de prazo da Comissão de Fiscalizaçäo Financeira para emitir seu parecer. A
Presidéncia defere o requerimento, de conformidade corn o inciso VII do art.
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232, c/coart. 141, do Regimento Interno.

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ia Fase, a Presidéncia

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

Questão de Ordem
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, como podemos

observar, não ha' "quorum" nem mesmo para a discussão da matéria
constante na pauta; portanto, peco o encerrarnento, de piano, da reuniäo.

O Sr. Presidente - A Presidência, considerando as matérias relevantes
constantes na pauta, solicita a Sra. Secretária que proceda a chamada dos
Deputados para recornposição de "quorum". Corn a palavra, a Sra. Secretária,
para proceder a chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 25 Deputados. Nào ha

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando Os
Deputados para a reuniâo de debates de arnanhã, dia 27, as 9 horas.
Levanta-se a reuniäo.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 27/11/98
Presidéncia do Deputado Tarcisio Henriques

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Maria Olivia - Antãnio Andrade - Ibrahim Jacob - Jorge

Eduardo de Oliveira - José Braga - Marco Regis - Olinto Godinho - Pericles
Ferreira - Rëmolo Alolse - Sebastiâo Costa - TarcIsio Henriques - Wanderley
Avila.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Tarcisio Henriques) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento nâo registra a existência de nümero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reuniäo de debates de segunda-feira, dia 30, as 20 horas.

ATA DA 36a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLE IA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA

As dez horas do dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia os
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Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramalho, Maria Olivia e
Elmo Braz, membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga,
Sebastião Helvécio e Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reuniâo anterior lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tern por finalidade
apreciar processos de prestação de contas da aplicação de recursos
liberados por esta Casa a tItulo de subvenção social, auxllio para despesas
de capital e transferência a municIpio, nos termos do art. 30, III, da Lei no
11.815, de 24/1/95; da Deliberação da Mesa no 1.556 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuidos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor; Dilzon Melo, relator no âmbito da Mesa, e José Braga,
relator no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria, Os
quals, verificando as prestaçoes de contas, emitem, cada urn por sua vez,
pareceres pela aprovaçao, em conjunto, dos processos das seguintes
entidades: Associaçäo Assist. Social Sudoeste Minas, Associação Comun.
Bairro Côrrego Fundo, Associaçao Comun. Bairro Palmeiras, Associação
Comun. Cultural EcolOgica Educativa Quatro Bicas, Associação Comun.
Distrito Pereirinhas, Associação Comun. Vita Dias, Associação Desenv. Rural
Assist. Social Dona Alzira Castro, Associação Diabéticos Cataguases,
Associação Famulias Unidas Cariri, Associação Moradores Amigos Bairro
Cruzeiro, Associaçao Moradores Amigos Patrimônio, Associação Moradores
Bairro Trevo, Associação Moradores Engenheiros Schnoor, Associação
Moradores Pró-Melhoramento Bairro Renascença, Associação Pais Amigos
Excepcionais - Centralina, Associaçao Pals Amigos Excepcionais -
Leopoldina, Associaçâo Pais Amigos Excepcionais - Monte Alegre Minas,
Caixa Escolar Ari Franca, Caixa Escolar Caio Nelson Sena, Caixa Escolar Dr.
Sebastião Paes Almeida, Centro Estudos Atendimento Menor, Centro
Integrado Desenv. Social, Esporte Clube MiraI, Fundaçao Apoio Comunitário,
Grupo Assistencial Humanitário Uberabense, Hospital Gimirirn, Movimento
Comun. Seara, Obras Sociais Nossa Sra. Nazaré, Prefeitura Municipal
Bambu 1, Prefeitura Municipal Chapada Gaücha, Prefeltura Municipal Cristina,
Prefeitura Municipal Ibiraci, Prefeitura Municipal Ipaba, Prefeitura Municipal
Luz, Prefeitura Municipal MatipO, Prefeitura Municipal Resende Costa,
Prefeitura Municipal Santo Antonio Amparo, Prefeitura Municipal Teixeiras,
Prefeitura Municipal Várzea Palma, Prefeitura Municipal Vermelho Novo,
Sociedade Eunice Weaver Juiz Fora, União Comun. Santa Rita Minas.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada urn
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por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Corn issão
para a prOxima reunião, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 24 de novembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Maria

Olivia - Elmo Braz - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastiào Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Ermano Batista.

ATA DA 20 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcAO,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As nove horas e trinta minutos do dia onze de novembro de mil novecentos
e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os Deputados José
Maria Barros, José Henrique e Gilmar Machado, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado José Maria
Barros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento
do Deputado Gilmar Machado, dispensa a leitura da ata da reuniäo 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 rnatéria constante na
pauta e que foram designados relatores dos Projetos de Lei n

o
s 1.441/97 e

1.618, 1.827, 1.861 e 1881/98 (relator: Deputado Gilmar Machado); 1.516/97
e 1.732, 1.848, 1.855 e 1.880/98 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira);
1.528, 1.705, 1.829, 1.836, 1.877 e 1.884/98 (relator: Deputado Marco Regis);
e 1.718, 1.723, 1.845, 1854 e 1.864/98 (relator: Deputado José Henrique).
Esgotada a matéria destinada a P Parte da reunião, o Presidente passa 6 P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussâo e a votacão de parecer
sobre proposição sujeita a apreciacão do Plenário. 0 Deputado Gilmar
Machado, relator do Projeto de Lei no 1.814/98, do Deputado Leonidio
Bouças, ernite parecer pela aprovação da matéria na forma proposta.
Submetido a discussão e a votacão, é aprovado o parecer. 0 Presidente
passa a 21 Fase da Ordem do Dia, cornpreendendo a discussão e a votação
de matéria de deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão
e a votação, são aprovados os Projetos de Lei n

o
s 1.528/97 e 1.705, 1.877 e

1.884/98 (relator: Deputado Marco Regis); 1.618, 1.827, 1.861 e 1.881/98
(relator: Deputado Gilmar Machado); 1.723, 1.854, esses com as Emendas
que receberam o no 1, da Comissão de Constituicão e Justica, e 1.865/98
(relator: Deputado José Henrique); e 1.732, 1.848, 1.855 e 1.880/98 (relator:
Deputado Sebastião Navarro Vieira). A seguir, o Presidente submete a
votação o Requerimento no 2.700/98, de autoria da Comissão, que é
aprovado. Em resposta ao Deputado Gilmar Machado, o Presidente informa
que as providências solicitadas por meio do Requerimento no 2.668/98, de
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autoria do aludido parlamentar, aprovado na Ultima reunião, serào tornadas
corn maior rapidez. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia 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, 26 de novembro de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado: Durval Angelo.

ATA DA 107a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITuIçAO E
J USTIçA

As onze horas do dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Hely TarquInio,
Antonio Julio, Ermano Batista, SebastiOo Costa e Gilmar Machado
(substituindo este ao Deputado Marcos Helênio, por indicaçOo da Liderança
do PT), membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos
Deputados Marcos Helênio e Sebastião Helvécio. Havendo nOmero
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarquinio, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovaçOo de requerimento do Deputado Sebastião Costa,
dispensa a leitura da ata da reuniOo anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que
a reuniOo se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Nos termos
regimentais, o Presidente acusa o recebimento das seguintes proposicaes:
Projetos de Lei n os 1.940, 1.942, 1.943 e 1.945 a 1.960/98, e designa o
Deputado Marcos Helênio como relator dos Projetos de Lei n o

s 1.940 e
1.947/98 e o Deputado SebastiOo Costa corno relator dos Projetos de Lei nos
1.945 e 1.946/98. Passa-se a fase de discussão e votação de pareceres
sobre proposicOes sujeitas a apreciaçOo do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussOo e votaçao, cada urn por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela Constitucionalidade pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n o

s 1.811/98, este na forma do Substitutivo no
1; 748/96, este corn a Emenda no 1 (relator: Deputado AntOnio Genaro);
184/95; 1.756, este corn a Emenda no 1; 1.828; 1.849/98 (relator: Deputado
Antonio JUlio); e o que conclui pela inconstitucionalidade pela ilegalidade e
pela antijuridicidade do Projeto de Lei no 1.833/98 (relator: Deputado AntOnio
JUlio). 0 Projeto de Lei Complementar n o 22/97 e os Projetos de Lei n o

s 1.754
e 1.897/98, que receberarn pareceres concluindo por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, sendo os dois primeiros na forma do Substitutivo no
1, tiverarn sua discussão e votaçOo adiadas em virtude de pedidos de vista
dos pareceres, deferidos pela Presidéncia. Os Projetos de Lei n o

s 749/96,
1.541/97, 1.619, 1.623, 1.687, 1.847, 1.901 e 1.912/98 foram retirados de
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pauta, atendendo-se a requerimentos aprovados pela Comissão. 0 Projeto de
Lei no 1.940/98 foi retirado de pauta pela Presidência, em cumprimento ao
disposto no art. 140 do Regirnento Interno. Em seguida o Deputado Gilmar
Machado se retira da reunião, assumindo o seu lugar o Deputado Marcos
Helênio. Passa-se a fase de discussOo e votaçOo de pareceres sobre
proposicOes que dispensam a apreciaçào do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussOo e votaçOo, cada urn por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n

os 750 e 751/96; 1.440/97 e 1.906/98
(relator: Deputado AntOnio Genaro); 1.492; 1.902, este corn a Emenda n o 1;
1.904; 1.908/98, este corn a Emenda no i (relator: Deputado Antonio JUlio);
1.615; 1.784; 1.903, este com a Emenda no 1; 1.907; 1.909: 1.911 e 1.918/98
(relator: Deputado Marcos Helênio). Nos termos regimentais, a Presidéncia
determina o envio do Projeto de Let n o 1.833/98 ao Plenário para inclusOo do
parecer em ordern do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os

trabaihos.
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - SebastiOo Costa - Miguel Martini - Ermano

Batista - Marcos Helênio.
ATA DA 15a REuNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAçAO E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alvaro AntOnio,
Ailton Vilela e Olinto Godinho, membros da supracitada Comissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Aliton
Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0

0 Presidente designa o Deputado Aliton Vilela relator dos Projetos de Lei nos
0 1.467/97 e 1.727/98. Esgotada a matéria destinada a ia Parte da reunião, 0
I) Presidente passa a 2a Fase da Ordem do Dia, compreeendendo a discussOo
t e a votação de proposição de deliberação conclusiva da Comissão.
0 Submetido a discussão e votaçOo, e aprovado o Projeto de Lei n o 1.843/98

(relator: Deputado AIlton Vilela). A seguir, o Presidente submete a votacao os
Requerimentos n

os 2.671, 2.677, 2.686 e 2.891/98 que são aprovados.
Prosseguindo, o Presidente passa 6 31 Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussào e a votaçao de proposiçöes da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado João Leite, em
que solicita seja realizada audiência püblica da Comissão, corn a presença do
Coma ndante-Geral da Poilcia Militar de Minas Gerais, corn a finandade de
debater a seguranca na BR-418, no trecho próximo a Teáfilo Otoni. Cumprida
a finalidade da reuniâo, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissáo para a próxirna reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Alvaro Antonio, Presidente - Djalma Diniz - Mauro Lobo.

ATA DA 23a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia doze de novembro de mil novecentos

e noventa e oito, comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leào,
membros da Comissâo supracitada. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reuniäo e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, o Presidente passa a discussào e a votaçäo de
proposiçOes que dispensam a apreciaçao do Plenário da Assembléia.
Submetido a discussão e votaçâo, é aprovado, em turno Cinico, o Projeto de
Lei n° 1.686/98 (relator: Deputado Carlos Pimenta). A seguir, a Presidência
anuncia a presença dos Srs. Renato de Oliveira e Nivaldo dos Santos de
Freitas, que, por intermédio do Centro de Atendimento ao Cidadâo, fazem,
respect ivamente, denüncias sobre a necessidade de se reformarem os
centros de hernodiálise da Capital e sobre irregularidades corn relação a
distribuição do medicarnento Tegretol. Após a exposiçäo dos dois cidadãos,
abrern-se os debates corn a participação de todos os parlarnentares
presentes. Prosseguindo, o Presidente passa a discussão e a votação de
proposiçOes da Comissáo. 0 Deputado Jorge Eduardo de Oliveira passa a
direçao dos trabaihos ao Deputado Carlos Pimenta e apresenta requerirnento
em que solicita seja encaminhado ao Secretário da Saüde, Sr. Wilmar de
Oliveira Filho, pedido de informaçoes sobre o Código Sanitário Estadual, que
ha vários meses foi retirado desta Casa para corrreçOes. Colocada em
votação, é a matéria aprovada. Ao retomar a Presidência, o Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira passa a palavra ao Deputado Adelrno Carneiro Leão, que
apresenta requerimento em que solicita seja encarninhada ao Secretário da
Sat:ide a denüncia feita pelo Sr. Renato de Oliveira sobre os centros de
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hemodiálise de Belo Horizonte e oficios solicitando as providéncias cabiveis e
o retorno de informacOes a esta Comissão acerca das providéncias tornadas.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos convidados e dos
parlarnentares, convoca os membros da Cornissão para a próxirna reuniào
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 26 de novernbro de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Wilson Pires - Rémolo Aloise - Hely

TarqüInio.
ATA DA 26 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia dezoito de novembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das Comissöes os
Deputados Joâo Leite, Ivair Nogueira e Marcos Helênio (substituindo este ao
Deputado Durval Angelo, por indicaçào da Lideranca do PT), rnembros da
supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacâo de
requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura das atas da
Ultima reunião ordinária e da audiência püblica em São Gonçalo do Pará, as
quais são dadas por aprovadas e são subscritas pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e dá ciência do recebimento da seguinte correspondéncia: oficios do
Sr. Neninho de Obaluwaye, Coordenador da Secretaria Estadual de Combate
ao Racismo; do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais e do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indüstrias Metalürgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Belo Horizonte e Contagem, rnanifestando solidariedade a
Sra. Maria de Lourdes Bernadete e Silva, Delegada de PolIcia, e a suas flihas,
bern como a Sra. Sheila Fabiene Ferreira, vitimas de racismo; do Sr. Ivair
Augusto Alves dos Santos, do Departamento de Direitos Humanos,
agradecendo, em nome do Secretário Nacional de Direitos Humanos, o
recebimento de exemplar do documento final do Seminário Legislativo
Direitos Humanos e Cidadania e solicitando 200 exemplares desse
documento; cOpia de ofIcio enviado pelo Conseiho Indigenista Missionário -
Regional Leste ao Ten.-Cel. PetrOnio Dantas Vieira, Comandante do 190
BPM, de Teôfilo OtOni, no qual comunica ter tornado conhecirnento do
relatório elaborado por este a respeito da questão dos indios maxacalis;
oficios do Sr. Lael Varella, Deputado Federal, encaminhando documentos por
meio dos quais se defende de denUncia feita contra ele pelo Sr. Devair Lucas;
da Irma Catherine Killoran e outras, protestando contra a agressão sofrida
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pelo Fr. Rodrigo Péret e por trabalhadores rurais sem terra e solicitando
providências para que essa agressão seja exemplarmente investigada, e as
responsáveis, punidos; da Secretaria do Trabaiho, convidando para a
Encontro Estadual da Comunidade Negra de Minas Gerais, a realizar-se em 5
• 6/12/98; cOpia de abaixo-assinado encaminhado pelo Sr. Cláudio Gonçalves
• outros, presos que cumprem pena na cadeia püblica da Comarca de Prata,
ao Juiz Corregedor do Tribunal de Justiça do Estado, no qual denunciam
diversas irregularidades ocorridas nessa cadeia; ofIcio do Diretor do
Programa Regional das Americas, confirmando a visita de representantes da
Anistia Internacional ao Estado, entre os dias 22 e 25/11/98. Continuando, o
Presidente informa que o Deputado Ivair Nogueira foi designado como relator
do Projeto de Lei no 1.841/98 e o Deputado Durval Angelo, do Projeto de Lei
n o 1.390/97. Passa-se a discussão e a votação de pareceres sobre
proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Deputado
Ivair Nogueira, relator do Projeto de Lei n o 547/95, do Deputado João Leite,
pracede a !eitura do seu parecer, em que conclui pela aprovaçao da matéria
na forma do vencido em 10 turno. Colocado em votacão, é o parecer
aprovado. 0 Deputado Ivair Nogueira assume a Presidência e passa a fase
de discussão e votação de proposiçôes sujeitas a deliberacão conclusive da
Comissão. São aprovados as Requerimentos n

o
s 2.702 a 2.706/98, do

Deputado João Leite. Em seguida, a Deputado João Leite reassume a direção
dos trabaihos e coloca em discussão e votação as Requerimentos n

o
s 2.701,

2.709 a 2.715, 2.717 e 2.718/98, que são aprovados. Em seguida, são
apresentados, pelo Deputado Ivair Nogueira, requerimentos em que solicita
seja realizada visita ao Juiz e a Promotora de Justica da Comarca de Pará de
Minas, para tratar do processo referente aos residuos tóxicos depositados
nas dependéncias da Siderürgica Santa Maria, em São Goncalo do Pará; seja
encaminhado ofIcio ao Secretário da Segurança Piblica e a Ouvidoria de
PolIcia, visando a apuração do crime ocorrido no dia 24/10/98, em um bar do
Bairro Serra Verde, nesta Capital, tendo como vitima Webster Edival Nunes;
seja encaminhado oficio a Secretaria da Saüde, a fim de que sejam
realizados exames para verificar as efeitos produzidos pelo lixo tóxico,
depositado na Siderürgica Santa Maria, na saUde da populaçãa de São
Gonçalo do Pará; seja encaminhado ofIcio a Secretaria da Segurança
Püblica, visando a apuração de denUncia apresentada pelo Sr. Jorge Natae,
preso na Delegacia de Furtos e Roubos, nesta Capital, a qual alega ter sido
vItima de torture nessa unidade policial, entre os dias 3 e 6 de novembro do
corrente ana; seja encaminhado ofIcio a Ouvidoria de Poilcia do Estado para
que encaminhe cópia do depoimento prestado pela Sr. Jorge Natale.
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Colocados em votacão, SO Os requerimentos aprovados. 0 Presidente
apresenta requerimentas em que salicita sejam convidadas as autoridades
que menciana, para debaterem questöes afetas a relacãa contratual existente
entre motaristas de taxi e donos de places de taxi em Bela Horizonte; sejam
convidadas as autoridades que menciona, para debaterem questöes afetas a
seguranca dos taxistas da Capital, tendo em vista a grande nümero de
assaltas sofridos par eles; e sejam convidadas as autoridades que menciona,
pare debaterem as condiçöes nos presIdios e a tratamento recebido pelos
presos no Brasil. Colocados em votacão, são as requerimentas aprovados. 0
Deputada Marcos Helênia apresenta requerimento solicitando sejam
convidadas as autoridades que menciana, a fim de prestarem informaçoes
acerca do supasto envolvimento de policlais civis e militares em atividades de
seguranca privada. Colocado em votacâo, é a requerimenta aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reuniãa
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala des Comissöes, 25 de novembro de 1998.
- João Leite, Presidente - João Batista de Oliveira - Ivair Nogueira - Durval
Angelo.

ATA DA 23a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLiTICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas e quinze minutos do dia dezoito de novembra de mu
novecentos e noventa e oita, comperecem na Sale das Comissöes as
Deputados Paula Piau, AIlton Vilela, Antonio Andrade, membros da Comissào
supracitada. Está presente também a Deputada Isabel do Nascimento.
Havendo ntimero regimental, a Presidente, Deputada Paulo Piau, declara
aberta a reuniãa e, em virtude da aprovacãa de requerimento do Deputado
Auiton Vilela, dispense a leitura da ate da reuniãa anterior, a qual e dada par
apravada e e subscrita pelos membros da Comissãa presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar as matérias canstantes na pauta
e, em seguida, pracede a leitura do oficia do Presidente da Coaperativa
Regional dos Pradutores Rurais de Pará de Mines Ltde. - COOPARA -,
solicitando intervencão do Presidente da Case junta a Diretoria da
Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda. - CCPR-
ITAMBE -, no sentido de que a 000PARA nãa seje eliminada do quadra
social da CCPR-ITAMBE, conforme documenta anexo, e de ciéncia a
Comissão do recebimento do no 69 (edicãa de outubra e navembro) do Jamal
da EMATER. Passando-se a la fase da Ordem do Die, a Deputedo Paulo
Piau, relator do Projeta de Resolucão 

no 
1.859/98, desta Comissão, emite
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parecer concluindo pela aprovação da matéria, no 2 1 turno. Submetido a
discussâo e votaçao, é aprovado o parecer. Passando-se a fase de discussão
e votação de proposiçöes que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia, o Deputado Aliton Vilela, relator do Projeto de Lei n o 1.895/98, do
Deputado Leonidio Bouças, procede a leitura de seu parecer, que conclui
pela aprovaçäo do projeto. Colocada em discussão e votação, é aprovada a
proposição. A seguir, o Presidente procede a leitura do Requerimento no
2.716/98, da Comissâo de Direitos Humanos, que, submetido a votação, é
aprovado. 0 Deputado Paulo Piau passa a Presidéncia ao Deputado AIlton
Vilela e apresenta requerimento solicitando sejam convidadas as autoridades
que nele se mencionam, para discorrerem sobre o capim elefante paralso, em
reunião da Comissão. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo Piau agradece a presença
dos parlarnentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima
reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 25 de novembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Ailton Vilefa - Antonio Andrade.

ATA DA 78 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0
As nove horas e trinta minutos do dia dezenove de novembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Dimas Rodrigues, Ailton Vilela e Paulo Piau (substituindo este ao
Deputado Bilac Pinto, por indicaçao da Liderança do PFL), membros da
supracitada Comissâo. Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçào de
requerimento do Deputado Aflton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta e distribui ao Deputado Ailton Vilela os Projetos
de Lei n

o
s 1.112, 1.186 e 1.398/97 e ao Deputado Paulo Piau, os Projetos de

Lei n°s 1.442/97 e 1.700/98. Encerrada a l a Parte dos trabalhos, passa-se a
1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao de pareceres sobre
proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário. Submetidos a discussáo e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n

o
s 1.112, 1.186 e 1.398/97 (relator: Deputado AIlton Vilela) e 1.442197 e

1.700/98 (relator: Deputado Paulo Piau). Cumprida a flnalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 26 de novembro de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela - João Leite.
ATA DA 108a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE coNsTlTulçAo E

JUSTIA
As onze horas do dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Hely
TarqüInio, Ermano Batista, Marcos Helênio, Sebastião Costa e Miguel Martini
(substituindo este ao Deputado Antonio Genaro, por indicacão da Liderança
do Bloco Social Progressista), José Braga e Antonio Julio, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Hely TarqüInio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacào de
requerimento do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da
reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esclarece que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Nos termos regimentais, a Presidência acusa o
recebimento dos Projetos de Lei n

os 1.961 a 1.976/98 e informa que designou
para as seguintes proposiçOes os respectivos relatores: Projetos de Lei nos
1.961, 1.966 e 1.968/98, Deputado Sebastião Costa; 1.962, 1.964 e 1.967/98,
Deputado Marcos Helênio; 1.963/98, Deputado AntOnio Julio; e 1965/98,
Deputado AntOnio Genaro. Passa-se a fase de discussão e votacão de
pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votacào, cada urn por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.897/98 (relator:
Deputado AntOnio JUlio), registrando-se o voto favorável, corn restricão, do
Deputado Marcos Helênio; 1.687/98, este na forma do Substitutivo no 1
(relator: redistribuido ao Deputado José Braga); 1.933 e 1.956/98, este corn a
Emenda n°1 (relator: Deputado Sebastião Costa). Os Projetos de Lei nos
167/95 e 676/96, que receberam pareceres concluindo por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, tiveram sua discussão e
votação adiadas, em virtude de aprovação de requerimentos pela Comissão.
O Projeto de Lei 

no 1.905/98, que recebeu parecer concluindo por sua
inconstitucionalidade, e os Projetos de Lei n°s 1.960 e 1.963/98, que
receberam parecer concluindo por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, tiverarn sua discussão e votação adiadas em virtude de pedidos
de vista, deferidos pela Presidência. 0 Projeto de Lei no 1.943/98 foi retirado
de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Marcos Helênio,
aprovado pela Comissão. Passa-se a fase de discussão e votação de
proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenãrio da Assembléia.
Submetidos a discussão e votacão, cada urn por sua vez, são aprovados os
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pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n

o
s 1.915, 1.916, 1.917, 1.922, 1.931, 1.946,

1.950 e 1.959/98 (relator: Deputado Antonio Genaro); 1.923, 1.924, 1.929,
este corn a Emenda no 1, 1.952 e 1.958/98, este corn a Emenda no 1 (relator:
Deputado Antonio Jtio); 1.925, 1.947, 1.949, este corn a Emenda no 1, e
1.953/98 (relator: Deputado Marcos Helênio). Cumprida a finaUdade da
reuniâo, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxirna reuno extraordinária, no mesmo dia,
as 15h3Omin, corn a finaUdade de apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei no
1.943/98, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1998.
Hety Tarquinio, Presidente - Sebastião Costa - José Bonifácio - Ermano

Batista.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOE5
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LE! N o 1.903/98

Comissäo do Trabaiho, da Previdéncia e da Acao Social
RelatOrio

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade püblica o Conseiho Central da Sociedade de São Vicente
de Paulo de Sete Lagoas, corn sede nesse municIpio.

Examinada inicialrnente a rnatéria pela Comissão de Constituiçao e Justiça,
esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-Ihe a Emenda no 1. Vern agora o projeto a esta Comissão para
deliberaçâo conclusiva, de acordo corn o que preceitua o art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçäo
A instituição mencionada tern por finalidade a prática da caridade e por

princIpio doutrinário a fé cristä.
Em cumprirnento a seu objetivo, mantém crianças e idosos em regime de

semi-internato, proporcionando-Ihes alimentação, assistência espiritual e
intelectual, contribuindo corn o seu desenvolvirnento fisico, afetivo e social.

Em virtude do relevante trabaiho desenvolvido pelo referido Conseiho,
especialmente no que se refere a atenção dispensada a famulia carente,
entendemos meritória a declaraçao de sua utilidade pt:iblica.

Conclusão
Pelas razöes expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.903/98

corn a Emenda n o 1, da Comissâo de Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissöes, 26 de novembro de 1998.
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Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.904/98
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Acao Social

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade püblica a Vila Vicentina Monsenhor Castro de Candeias,
corn sede no Municipio de Candelas.

lnicialrnente, foi a rnatéria encarninhada a Comissão de Constituiçäo e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos
termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçáo
A entidade em questão vem prestando importantes serviços de natureza

social, uma vez que assiste pobres e idosos. Corn o objetivo de detectar suas
necessidades para meihor direcionar as acöes, mantém contato semanal corn
as familias e corn estabelecimentos destinados a abrigar pessoas idosas e
carentes.

Fica demonstrado, pois, que a entidade é merecedora do titulo declaratOrio
de utilidade piiblica proposto.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.904/98 na forma proposta.
Sala das Comissães, 26 de novembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LE! N o 1.908/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Açao Social

Relatório
O Projeto de Lei no 1.908/98, do Deputado Bené Guedes, propãe seja

declarada de utilidade pübiica a entidade Serviços de Obras Sociais de
Vieiras, corn sede no MunicIpio de Vieiras.

Subrnetida a matéria, preliminarmente, a Comissão de Constituicao e
Justiça, que nâo detectou impedimento legal a sua trarnitação e apresentou-
lhe a Emenda no i, deve este Orgão colegiado deliberar conclusivarnente
sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A instituiçäo denominada Serviços de Obras Sociais de Vieiras é sociedade

civil corn personalidade jurIdica.
Seu objetivo primordial é proporcionar bern-estar as pessoas, prestando-

Ihes assistência médica, odontolOgica, psicológica, pedagógica e educacional,
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dando ênfase aos mais carentes. Para tanto, procura firmar convênios corn
associaçöes congêneres, autarquias, entidades religiosas e Orgãos dos
poderes pCiblicos federal, estadual e municipal.

Par tais motivos, a aprovação do projeto de lei em tela, em nosso
entendimento, é justa e necessária.

Conclusâo
Opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 1.908/98 corn a Emenda n°

1, da Comissäo de Constituição e Justica.
Sala das Comissöes, 26 de novembro de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.911198
Comissâo do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatário
De autoria do Deputado José Henrique, a Projeto de Lei n° 1.911/98 visa a

declarar de utilidade pblica a Lions Clube de Bela Oriente, corn sede nesse
municipia.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vern agora a projeto a esta Comissão, para deliberaçâo conclusiva em turno
ünico, nos termos do art. 103, I, 'a", do Regimento Interno.

Fundarnentação
A entidade em questào incentiva a espIrito de cooperação entre as povos,

apóia a estudo das pal iticas governamentais, dá especial realce aos aspectos
civico, social e moral da comunidade e proporciona, ainda, condiçoes
favoráveis a discussào de vários assuntos de interesse coletivo.

Demonstrada a importância de seu trabalho, julgamos ser a entidade
merecedora do titulo declaratOrio de utilidade ptblica.

Conclusâo
Em face do aduzido, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n°

1.911/98 na forma praposta.
Sala das Comissöes, 26 de novembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.202/97
(Redaçâo nos Termos do § 30 do Art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Administração Püblica
RelatOrio

0 Projeto de Lei n° 1.202/97, da Deputada Maria José Haueisen, objetiva a
constituicao da Comissão Especial de lmplantaçáo e Consolidacâo de
Modelos de Agricultura Familiar e Assentamentos Agrários - CEIC Agricola -'

877
sob a forma de sociedade anônima, coma entidade da adrninistração indireta,
vinculada a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Publicada no "Minas Gerais' de 15/5/97 e distribulda as Comissöes de
Constituicãa e Justiça, de Administração PUblica, de Politica Agropecuária e
Agroindustrial e de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária para receber
parecer, a proposição foi inicialmente submetida a apreciação da primeira
Comissão, que concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Cabe, agora, a esta Comissâo exarninar a projeto quanto ao mérito, a que
passamos a fazer.

Fundamentaçàa
Tendo em vista que a objetivo da CEIC Agricola é implantar centros

modelos de agricultura familiar e assentamento agrário, a iniciativa da autora
é louvável, sob a aspecto social.

A Comissão de Constituicäo e Justica, por meio da Emenda n° 1, sanou
vicio de inconstitucionalidade da proposicào, autorizando a constituicâo da
entidade, em vez de constitul-la, coma prevê a redação original do projeto.

A análise comparativa dos arts. 1° e 4 0 do prajeto, entretanto, permite-nos
identificar duas situacöes excludentes: enquanto a art. 1° caracteriza a
entidade a ser constituida coma sociedade de economia mista, a art. 40

estabelece que cabe ao Estado de Minas Gerais subscrever e integralizar seu
capital.

Uma das distinçöes básicas entre sociedade de economia mista e empresa
püblica refere-se ao grau de participacáo do Estado no capital votante da
entidade, conforme se depreende do tear dos incisos II e Ill do art. 13 da Lei
Delegada n° 5, de 28/8/85, que dispôe sabre a organizaçáa, a estrutura e as
procedimentos do Poder Executivo do Estado:

"Art. 13 - Considera-se:

II - empresa pUblica, a entidade institulda par lei, cam personalidade jurIdica
de direito privado e organizada sob qualquer forma em direita permitida, para

0 a explaração de atividade econômica imposta par forca de contingéncia ou
E conveniência administrativa, dotada de patrimOnio prôprio e maioria do capital

votante pertencente ao Estado, admitida a participaçäo de autras pessoas
juridicas de direito pbIico interno e de entidades da Administraçäa Indireta;

0 Ill - sociedade de economia mista, a entidade instituida sob a forma de
Sociedade anônima, para exploraçâo de atividade econômica, corn
participaçao majaritária do Estado ou de entidade da Administracão Indireta
no capital votante.
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Em sintese, enquanto na empresa ptiblica é total a participação do Estado

e, se for o caso, de suas entidades no capital votante, na sociedade de
economia mista basta que a participação estatal seja majoritária nesse
capital. Quanto a essa questao, portanto, o projeto necessita ser emendado.

Outro ponto que merece especial atenção é o § 1° do art. 2 1 da proposição.
Esse dispositivo estabelece que, para a irnplantação dos centros modelos, a
CEIC Agricola poderá utilizar areas pertencentes a órgãos e entidades do
Estado. Sabe-se que e possivel a transferência gratuita da posse de urn bern,
de urn para outro órgao ou entidade püblicos. Tal rnedida se efetiva,
normalmente, por rneio da figura jurIdica denominada cessão de uso, que se
opera por termo prOprio, a partir de entendirnento entre o cedente e o
cessionário.

Além disso, as autarquias, fundaçoes pübficas e dernais entidades da
administração indireta são dotadas de patrimOnio próprio. Essa é uma de
suas caracteristicas, pois o direito de propriedade constitul garantia
constitucional (Constituicão Federal, art. 5°, XXII) e "a lei assegura ao
proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do
poder de quem quer que injustarnente os possua" (Código Civil, art. 524).

A doutrina completa e reforça esse posicionarnento legal. Corn efeito, a
propriedade, no entendimento da Profa. Maria Helena Diniz, "é o direito que a
pessoa fIsica ou jurIdica tern, dentro dos lirnites norrnativos, de usar, gozar e
dispor de urn bern, corpOreo ou incorpôreo, bern como de reivindicar de quern
injustamente o detenha". Acrescenta, ainda, a autora: '0 domInio é exclusivo,
pois seu titular tern o direito de afastar daquilo que é seu a acão de qualquer
outra pessoa, ate o principio de que urna mesma coisa não pode pertencer
corn exciusividade e simultanearnente a duas ou rnais pessoas" (Código Civil
Anotado, 2a ed. aumentada e atualizada, São Paulo, Saraiva, 1996, págs. 339
e seguintes).

Ha que se considerar, também, que, por exigéncia constitucional, a
aquisição de bern imável pelo Estado ou por suas entidades da administração
indireta, a tItulo oneroso, depende de avaliação prévia e de autorização
legislativa especIfica (Constituicão do Estado, art. 18, 'caput"). E pacIfico o
entendimento doutrinário de que não basta a existéncia de lei autorizativa de
canker genérico, sendo necessário que exista lei que autorize de forma
expressa e especIfica a aquisição do bern imOvel pretendido.

A prOpria dinãmica do exercIcio das atividades da sociedade que se
pretende criar e de seu relacionarnento institucional corn Os dernais árgãos e
entidades da União, do Estado e dos municipios direcionará, corn certeza,
suas acöes e construirá a base sobre a qua[ se assentarão suas realizaçaes.
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Por essas razães, entendemos que deve ser suprimido da proposicão o § 1°

do art. 2°.
Finairnente, por motivos de técnica legislativa, faz-se necessário

desmernbrar o art. 6°, colocando-se ern dispositivos separados as cláusulas
de vigéncia e revogatória do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.202/97 corn

as Ernendas n°s 1, da Comissão de Constituicão e Justiça, e 2 a 4, que a
seguir apresentamos.

EMENDA N o 2
Substitua-se, no art. 1 0 , a expressão "anônima de econornia mista" pela

expressão "anOnirna, sob a forma de ernpresa pUblica".
EMENDA N o 3

Suprima-se o § 1 1 do art. 20, renumerando-se o § 21.
EMENDA N O 4

D6-se ao art. 6 0 a seguinte redação e acrescente-se o seguinte art. 70:
"Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.

Art. 7° - Revogarn-se as disposicöes ern contrário.".
Sala das Cornissöes, 25 de novembro de 1998.
Leonldio Boucas, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Sebastião Helvécio -

Marcos Helênio Arnaldo Penna (voto contrário).

COMuNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 26/11/98, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Silvio Romero Marques de Oliveira, ocorrido em 25/11/98, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência a Casa do falecirnento da
Sra. Maria Irlanda Barbosa Aguiar, ocorrido em 20/11/98, ern Janaiba. (-
Ciente. Oficie-se.)
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