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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA. 10 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 30/3/98
Presidência do Deputado Djalma Diniz

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

- Comparecem os Deputados:
Ambrósio Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Jorge Eduardo de Oliveira -

Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Djalma Diniz) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de 'quorum", e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã. dia 31, às 20 horas, nos termos do edital de convocação,
bem como para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 258a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 25/3/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Suinari... Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2 a Parte (Ordem do Dia):
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Gilmar Machado;
pronunciamento do Deputado Durval Angelo; questões de ordem; existência de
"quorum" para discussão - Prosseguimento da discussão, em turno único. do Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 13.598; pronunciamento do Deputado Raul Lima
Neto; questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

José - Dilzon Meio - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto
- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Erinano
Batista - Geraldo Nascimento - Gemido Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Hely Tarqüínio - Ibrahixn Jacob - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria
Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
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Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - 011mb
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêniolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastiãà Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila
- Wilson Pires - Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 20h13min. a lista de

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

Ia Pane
Ata

- O Deputado Ivo José. 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

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

Y Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilinar Machado,
solicitando a inversão da pauta, de modo que o Veto Parcial à Proposição de Lei n°
13.594 seja apreciado em último lugar, entre os vetos em fase de votação. Em
votação, o requerimento. Para encaminhar a votação, com a palavra o Deputado
Durval Ângelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a inversão da pauta
torna-se imperativa em virtude da importância da matéria. Estamos fazendo
encaminhamento para o requerimento do Deputado Gilmar Machado que solicita
seja colocada em último lugar a votação do veto do Governador ao projeto de
municipalização do ensino. Essa inversão justifica-se pela necessidade de uma
discussão mais aprofundada sobre o tema, porque todos estamos assistindo, pelo
interior de Minas, à situação de confusão, medo e inquietação dos Prefeitos
Municipais e das comunidades uma vez que o processo da municipalização hoje está
sendo autoritário e imposto através de chantagem feita pela Secretaria de Educação
por intermédio do Sr. João Batista dos Mares Guia, que interpreta a Lei n° 9.394, a
nova LDB. de 1996, a seu bel-prazer. A impressão que temos é de que o Sr.
Secretário da Educação somente leu um artigo da LDB. que é o art. 10. inciso II, que
trata das competências dos Estados e do Distrito Federal. Esse inciso II estabelece
que o Estado tem responsabilidade pelo ensino fundamental, em cooperação com os
municípios, atendidas as questões de número de aluno e disponibilidades financeiras



dos municípios. Em momento nenhum, encontramos, no texto legal. a expressão
municipalização, e sim colaboração, ou seja, seria regime de colaboração, sobre o
qual o Estado e os municípios deveriam de alguma forma- conveniar.

A que estamos assistindo hoje? A Secretaria da Educação tem feito urna verdadeira
chantagem. não permitindo que os municípios possam correr risco de perder recurso
financeiro, pela Lei n° 9.424, a Lei do Fundão, que estabelece a repartição dos 15%,
dos 251/o, que teriam que ser aplicados, obrigatoriamente, no desenvolvimento do
ensino fundamental, O Estado tem chantageado os municípios que não
municipalizam o ensino com a ameaça de que não abrirá vagas de P a 4' séries e de
20 grau. Trata-se de urna verdadeira chantagem que está sendo feita aos municípios
de Minas Gerais. Então, surge um problema sério, que é a própria questão financeira
dos municípios, que, por problemas diversos, seja de má-administração, má-gerência
ou em razão de juros da divida pública, não estão conseguindo gerir nem os seus
recursos atuais de maior responsabilidade, o que representa o agravamento dessa
crise. Infelizmente, nessa situação toda. a perda maior será para a educação.

Todos temos acompanhado a luta do Deputado José Boniifcio, que tem denunciado
esses desmandos da Secretaria da Educação, ao querer impor o ensino fundamental
da forma que está fazendo aos municípios Portanto. a inversão dessa pauta e a
aprovação do requerimento do Deputado Gilmar Machado permitem, antes de tudo.
que a discussão possa ser feita de forma mais ampla. Queremos registrar que os vetos
do Governador ao Projeto de Lei n° 1,223197, do Deputado Gilmar Machado, antes
de tudo, segura o seu projeto que veio em boa hora, tentar colocar um freio aos
desmandos do Secretário da Educação. Nesse sentido, vamos trazer o nosso apoio e a
nossa concordância plena com a proposta de inversão da pauta. Longe de nós
qualquer objetivo de obstrução, queremos, antes de tudo, ter a certeza de que
estaremos discutindo, de forma suficiente, como deve ser feito, os vetos do
Governador do Estado a esse projeto.

Ao mesmo tempo, todos sabemos que há uma maioria silenciosa nesta Casa contra
esses desmandos na área da Educação. Qualquer um dos Srs. Deputados deve trazer
para esta Casa os clamores da base, as solicitações de pais de alunos, de alunos, de
trabalhadores em educação do interior do Estado, que estão vivendo esse terror na
educação de Minas Gerais. E. aí, essa inversão de pauta irá permitir que a discussão
seja feita de forma suficiente. Vemos que a justificativa do Governador, ao apresentar
as razões do veto, não convence. Coloca-se como justificativa a questão da
constitucionalidade, no sentido também da impropriedade em função do processo de
municipalização, que já está adiantado no Estado. E preferível um posicionamento
agora mesmo que seja tarde, para não permitirmos mais esse atentado contra a
educação no Estado. E bom que se diga que muitos dos municípios que anteciparam
seu processo de municipalização, assumindo escolas estaduais nos anos de 95 e de



96. já estão vivendo o problema da crise financeira, não conseguindo honrar
compromissos mínimos, como o pagamento de professores e de outros servidores da
educação, que dirá no que se refere a investimentos na qualidade de ensino, no
processo de formação de professores, na equiparação das escolas com relação ao
material didático, tão necessário ao trabalho, e a questão da infra-estrutura, pois, no
interior de Minas Gerais, muitas escolas estão em situação dificil até mesmo no que
diz respeito aos prédios em que flmcionam.

Por isso, é necessária uma reflexão. Por isso, essa reflexão significa passar esse
veto, a respeito da municipalização, para o final da pauta. Tenho certeza de que,
dessa forma. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, poderão ser ouvidas as vozes surdas
das bases. Se não as ouvirmos agora. ouviremos no dia 4 de outubro.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Estamos agora em fase de discussão e votação. O

senhor pode verificar, de plano, a inexistência de "quorum" para votação, e o
requerimento é de votação. Peço o encerramento, de plano, desta reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência verifica, de plano, em
Plenário, a presença de 27 Deputados; há. portanto. "quorum" para o prosseguimento
dos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, estamos em processo de votação, e

não, de discussão, e a presença de 27 Deputados significa que a reunião precisa ser
interrompida imediatamente.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado precipitou-se e não esperou a definição final da
Presidência. Não há "quorum" para votação, mas o há para discussão, e a
Presidência passa à apreciação das proposições em fase de discussão.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
no 13.598, que estabelece condições para o transporte e a comercialização, no Estado,
de carne e de produtos de origem animal e seus derivados e dá outras providências. A
Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Designado como relator em
Plenário, o Deputado Arnaldo Penna opinou pela manutenção do veto ao art. 15 e
pela rejeição do veto aos arts. 16 a 18. Para discutir o veto, com a palavra, o
Deputado Raul Lima Neto, que dispõe de 50 minutos.

O Deputado Raul Lima Neto .. Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz;
Exmos. Srs. Deputados. meus senhores, minhas senhoras. estou aqui para discutir o
veto parcial de S. Exa. o Governador do Estado. Tenho dois objetivos: o primeiro,
companheiros, Srs. Deputados e Sr. Presidente, os senhores hão de compreender: é
obstruir. Obstruir o processo de votação, pois me interessa, pois interessa ao Estado,
pois cumpro a função parlamentar e sei que os senhores estão, talvez, suportando e
sofrendo mais do que este Deputado, porque acho que me ouvir deve ser mais tedioso
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para os senhores do que eu falar. Entretanto, cumpre-me o dever. Sr. Presidente. de
obstruir, porque precisamos de "quorum" superior a 60 Deputados, é unia questão de
lógica, de experiência. Há um ditado popular que diz que gato escaldado tem medo
de água fria. Rogamos ao Sr. Governador - e quem roga é porque diz pedindo, diz
com humildade - que dissesse aos Deputados que estão com ele, ou que estavam com
ele, que derrubassem o veto a um projeto que obrigava toda parada de ônibus e toda
estação rodoviária a ter um banheiro gratuito e limpo para os passageiros de ônibus.
que dão um lucro exorbitante a esse cartel. a esse monopólio que é o transporte
coletivo estadug intennunicipal e interestadual.

S. Exa., sem a menor sensibilidade, talvez por não querer me ouvir, vetou o
projeto. Nós perdemos por uni ou dois votos, e precisamos de no mínimo 40 votos
para derrubar o veto de S. Exa. ao projeto nosso que está sobrestando a pauta, que dá
ao povo do Estado a condição de cidadãos respeitados por suas autoridades
constituidas, por seu Governador, por seus Deputados, que defende acima de
qualquer interesse empresarial, de qualquer interesse de estatal, de qualquer interesse
de grupos que comercializam a comunicação. E vendem produtos que lhes
interessam, produtos cita matéria-prima é gratuita, papo, conversa de artista, loteria,
usando toda a força de comunicação do maior e mais poderoso veículo de venda e de
"marketing", que é a televisão. E o povo, coitado do nosso povo!

Somos brasileiros. Reconhecemos como o brasileiro é. Talvez pela nossa
constituição e pelo caráter herdado dos nossos antepassados, se não fossemos
obrigados a declarar, na carteira de identidade, que somos doadores naturais,
pouquíssimas pessoas se inscreveriam para doar órgãos. Mesmo aqueles que querem,
às vezes, temem fazer isso.

Se um cidadão possuidor de um telefone não der uma autorização antecipada e por
escrito, não poderá também ser violentado nem viver inseguro com o "Disque 900".
Qualquer pessoa que tiver acesso ao telefone vai entrar em contato com o "Disque
900", porque eles sabem hipnotizar e vender, O Juiz de Uberlândia concedeu parecer
favorável a uma família que entrou com uma ação contra a companhia telefônica. A
família ganhou a ação, mas a telefônica recorreu, O Tribunal de Alçada reafirmou o
parecer do Juiz, com a mesma justificativa de nosso projeto, ou seja, é
inconstitucional o que estão fazendo com o povo.

Era meu objetivo obstruir, aproveitando o tempo. Quero comentar esse projeto e o
veto específico do setor de transportes. Antes, concedo um aparte ao Deputado
Alencar da Silveira Júnior e o faço com a benevolência do nosso Presidente, porque
sei que os Deputados também compreendem que uso de uma atribuição legítima, pois
esta Casa é a legítima representante do Estado, através dos seus Deputados. Temos
Deputados honradíssimos aqui. Fico impressionado com a ação deles, com o seu
trabalho, com o nosso Presidente, que tem dado demonstração de democracia,



presidindo com sabedoria este parlamento. Estamos orgulhosos de V. Exa., Deputado
Romeu Queiroz. Dentro dessa democracia e usando o beneficio que me confere o
Regimento Interno, discuto mais um veto do Governador.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Deputado Raul Lima Neto.
gostaria de parabenizar V. Exa. por esse pronunciamento. Acho que também sabe da
minha posição sobre o "Disque 900". Desde a primeira vez que veio a este Plenário,
V. Exa. sabe da minha preocupação e de como trabalhei para que saísse bem-
sucedido nessa história do "Disque 900". Tenho certeza absoluta de que o Brasil
inteiro reconhece isso. Vejo que ainda tem 39 minutos para fazer sua exposição.

O pronunciamento de V. Exa. tem grande importância, e vejo que não existe
"quorum" para o prosseguimento da reunião.

O Deputado Raul Lima Neto - Antes que V. Exa. conclua, eu gostaria de
aproveitar o tempo para dizer uma coisa de suma importância. Esse projeto não é
meu. E um projeto de V. Exa.. também. V. Exa. assinou esse projeto. V. Exa. votou
no 1° e no 2° turnos. Não houve um Deputado que não fosse favorável a ele.
Evidentemente, houve acordos, e, no início, o Deputado Alberto Pinto Coelho ficou
contrário, mas agora podemos perceber que até ele está favorável, tendo votado no 2°
turno favoravelmente. V. Exa. está de parabéns. V. Exa. está com a palavra, para
fazer sua conclusão. Gostaria que só depois que tivéssemos um "quorum" de mais ou
menos 50 pessoas nós discutíssemos esse projeto.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - V. Exa. pode ter certeza
absoluta de que pode contar com o meu voto para a derrubada do veto a esse projeto,
como também os companheiros da Defensoria Pública podem contar com o meu voto
para derrubar o veto ã Proposição de Lei n° 13.597, de 1997. Com  certeza, o meu
voto será aberto, apesar de ser secreto. Fica o meu compromisso para com a
derrubada desse veto e do veto ao projeto da Defensoria. se isso não for anular a
votação.

O Deputado Raul Lima Neto - Gostaria de parabenizá-lo, Deputado, e dizer que V.
Exa. está de parabéns, assim como creio que todo Deputado de bom-senso está.
Todos aqui - não encontrei oposição - estão de pleno acordo com a derrubada do veto
à Proposição de Lei n° 13.597, de 1997, porque mantê-lo seria um ato de injustiça,
seria concordar com mais um ato de injustiça. Os Defensores Públicos trabalham
tanto quanto ou até mais que outros que estão no Poder Judiciário. São bacharéis, são
formados e ganham um salário que envergonha o Estado de Minas Gerais.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Conheço perfeitamente a situação,

Deputado. Pode ter a certeza absoluta de que tenho vários amigos que fazem parte,
hoje, dessa categoria. Mas, sabendo da importância do assunto, gostaria de pedir ao
Presidente que fizesse a verificação de "quorum". Não temos "quorum". e o nobre
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Deputado faz um "monopronunciamento".

O Sr. Presidente - A Presidência indaga do Deputado se está solicitando a chamada
para recomposição de "quorum" ou o encerramento da reunião por inexistência de
"quorum-.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Encerramento de plano. Sr. Presidente,
porque o pronunciamento do Deputado Raul Lima Neto é muito importante e merece
a atenção de vários Deputados

O Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. sabe ser irônico.
Palavras do Sr. Presidente

Antes do encerramento da reunião, a Presidência vai dar por encerrada a
discussão, em turno único. dos Vetos às Proposições de Lei n°5 13.598, 13.602 e
13.603. nos termos do art. 244 do Regimento Interno, por estarem em discussão há
seis reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de número

regimental para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 26. às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA. NO
PRAZO DE 60 DIAS. PROCEDER A ESTUDOS SOBRE A ATUAÇÃO DAS

RÁDIOS COMUNITÁRIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Às quinze horas do dia dez de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Marcos Helênio
e Raul Lima Neto, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente Deputado Dimas Rodrigues. declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Raul Lima Neto que proceda à leitura da ata da reunião anterior. O
Deputado Marcos Helênio requer a dispensa da leitura, o que é aprovado pela
Comissão. A seguir.dá por aprovada a ata e solicita aos Deputados que a subscrevam.
O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final da
Comisão. Em seguida, passa a palavra ao relator.Deputado Marcos Helênio. que faz
a leitura do relatório. Na fase de discussão. o Deputado Raul Lima Neto apresenta
sugestões, que, acatadas pelo relator, são acrescentadas à conclusão do relatório.
Submetido a votação, é aprovado o relatório final da Comissão. O Presidente
determina o seu encaminhamento à Mesa da Assembléia, para o cumprimento do
disposto no art. 114 do Regimento Interno.Após, suspende os trabalhos por 5
minutos, para a redação da ata da reunião. Reabertos os trabalhos. o Presidente
solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da ata da reunião. O
Deputado Raul Lima Neto requer a dispensa da leitura, o que é aprovado pela



Comissão, O Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos Deputados que a
subscrevam. Cumprida a finalidade desta Comissão Especial. a Presidência agradece
o comparecimento dos Deputados e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 10 de março de 1998.
Dimas Rodrigues Presidente - Marcos Helênio - Raul Lima Neto.

ATA DA 333 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro de março de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Nascimento, Âjnbrósio Pinto e João Leite, membros da supracitada
Comissão Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Nascimento, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Ato continuo, a Presidência comunica que se encontra em poder
da Mesa e à disposição dos Deputados a correspondência enviada pelo Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor de Brasília-DF-. contendo informações sobre o
Tratado Internacional MERCOSUL, solicitado pela Comissão. Informa aindaque a
reunião se destina a discutir as medidas do Governo com relação aos mutuários
inadimplentes que obtiveram financiamento habitacional por meio da Caixa
Econômica Federal. Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Nos termos regimentais, o Deputado
Geraldo Nascimento passa a Presidência dos trabalhos ao Deputado Ambrósio Pinto
e apresenta requerimento, em que solicita ao Presidente da Caixa Econômica Federal
informações sobre as questões relativas à inclusão do nome de mutuários
inadiinplentes nos bancos de maus consumidores. Solicita ainda, seja formulado
apelo ao Ministério Público, para que se tomem as medidas judiciais cabíveis em
defesa dos mutuários da Caixa Econômica Federal. Submetidos a votação, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Geraldo Nascimento reassume a direção dos
trabalhos e esclarece que serão ouvidos nesta reunião o Sr. Roberto Horta e a Sra.
Maria Laura Santos, consultores juridicos, representantes da Câmara de Diligentes
Lojistas de Belo Horizonte; o Sr. Arlindo Viana Xavier Filho. Vice-Presidente da
Associação Nacional de Defesa dos Consumidores de Crédito, e a Sra. Sandra
Medeiros, representante do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas
Gerais. Em seguida o Deputado João Leite usa da palavra para justificar o objetivo
da reunião. A Presidência tece comentários e menciona publicações sobre assuntos
concernentes à Caixa Econômica Federal.Após, passa a palavra aos convidados, e
cada um faz a sua exposição.conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 31 de março de 1998
Gemido Nascimento. Presidente - João Batista de Oliveira - Ambrósio Pinto -

Antônio Andrade - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.568/97

Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Adelino Carneiro Leão, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Fundação Peirópolis, com sede no Município de
Uberaba.

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

Fundamentação
A Fundação Peirópolis é sociedade civil com personalidade jurídica, e um dos seus

principais objetivos é a contribuição para o desenvolvimento da sociedade por meio
de atividades de natureza educativa científica e cultural.

instituída em 16/2/95, no sítio de Peirõpolis. no Município de Uberaba. a entidade
se incumbe de pesquisas paleontológicas, da proteção aos depósitos fossilíferos e
geológicos dessa localidade, um dos mais ricos filões de ossos de dinossauros do
País, pois lá foi encontrada a maioria dos fósseis de herbívoros atribuídos a
quadrúpedes de 15 metros de comprimento e com peso de 20 toneladas- Tais
atividades contribuem para o avanço do conhecimento e. acreditamos nós, fazem a
entidade merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.568197 na forma

proposta.	 -
Sala das Comissões. 27 de março de 1998.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.471/97
Comissão de Educação, Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Gemido Rezende. visa a declarar de

utilidade pública a Lira Musical Padre Sérgio Ribeiro da Paróquia Sagrada Família,
com sede no Município de Curvelo.

A matéria foi aprovada no 1° turno na forma proposta e agora compete a esta
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Comissão apreciá-la conclusivamente, conforme está disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A Lira Musical Padre Sérgio Ribeiro da Paróquia Sagrada Família é instituição

sem fins lucrativos, que visa a divulgar e preservar a memória cultural das bandas de
música e, também, desenvolver programas de formação musical.

Além disso, participa intensamente da vida social na região, tocando em suas
tradicionais festas populares.

Em vista da importância do seu trabalho, a entidade merece ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ri0 1.471197

como apresentado inicialmente.
Sala das Comissões. 27 de março de 1998.
Gilmar Machado, relator.



li
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA 355a REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 31/3/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 3 Parte: P Fase (Expediente): Atas -
Correspondência: Oficios - Y Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nos 1.673 a 1.680198 - Requerimentos n°s 2.533 a
2.536198 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley Avila, Maria
Olívia e José Militão - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Tarcísio
Henriques, Geraldo Rezende, Alvaro Antônio, Durval Angelo, Carlos Pimenta e
Antônio Júlio - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Decisões
da Presidência (2) - Votação de Requerimentos: Requerimento n° 2408197;
aprovação com a Emenda no 1 - Requerimento no 2.431/97; aprovação -
Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento; pronunciamento do
Deputado Adelino Carneiro Leão - 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos dos Deputados Raul Lima Neto e Paulo Piau; aprovação - Discussão,
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 705/96; requerimento do Deputado José Bonifcio;
aprovação do requerimento - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.195/97;
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves: aprovação do requerimento - Questão
de ordem - Chamada para recomposição de "quorum": inexistência de "quorum"
para votação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Elmo Braz - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patriis -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - BenéGuedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Durval Angelo - Eniiano Basta - Geraldo
Nascimento .. Gemido Santanna - Gil Pereira - Gihnar Machado - Glvcon Terra
Pinto - Hely Tarqiínio - Ibrabim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria
- Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo
- Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques



12
- Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

Parte
P Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 30-Secretário, nas funções de 2°-Secretário.

procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Ivo José. 2°-Secretário, nas funções de 10-Secretário, lê a seguinte

correspondência;
OFICIO 5

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de Administração,
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que foi
encaminhada consulta à PMMG sobre a utilização do imóvel objeto do Projeto de Lei
n° 1.427197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.427/97.)

Do Sr. Osvaldo Roberto de Paula. Prefeito Municipal de Cristiano Otôni,
manifestando sua posição favorável ao Projeto de Lei n° 1.517197. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.517/97.)

Do Sr. Milton Ferreira da Silva, Prefeito Municipal de Santo Hipélito,
manifestando sua satisfação pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.299197 em 2°
turno. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.299197.)

Do Sr. Hélcio Amônio da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mauá. SP,
encaminhando cópia de moção de repúdio ao Deputado Federal Sérgio Naya por suas
ações criminosas à frente da Construtora Sersan. (- Arquive-se.)	-

Do Sr. Valdemir José da Silva. Presidente da Câmara Municipal de Monte Azul,
manifestando sua posição contrária à criação do Conselho Estadual de Contas dos
Municipios. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n° 48197.)

Do Sr. Eduardo José Lima de Freitas. Presidente da Câmara Municipal de Juiz de
Fora, encaminhando cópia de moção de desagravo ao ex-Presidente Itamar Franco,
de autoria do Vereador Paulo Rogério dos Santos. (- Arquive-se.)

Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha. Presidente do INDI encuninhando,
em atenção a pedido do Governador do Estado, a relação dos projetos industriais
assistidos por esse Instituto que se instalaram ou estão se instalando na área de
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influência da duplicação da Rodovia Fernão Dias. bem como a relação dos principais
executivos ou dirigentes ligados aos referidos projetos, com seus respectivos
endereços para contato. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite. Secretário Adjunto de
Administração, comunicando, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça
(solicitação de pronunciamento da Secretaria de Esportes, acerca de doação de
imóvel do Estado ao Flamengo Futebol Clube, com sede no Município de
Cataguases). que informará à Casa tão logo o referido órgão se manifeste sobre o
assunto. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.121/97.)

Do Sr. Daniel Domingues. Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional
de Assistência Social. informando a celebração de aditivos a convênio e de convênio,
firmados entre o Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da
Secretaria de Assistência Social, e o Estado de Minas Gerais. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI. do Regimento Interno.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz. Superintendente de Negócios dá CEF, informando
a liberação de recursos financeiros do Orçamento Geral da União ao Estado de
Minas Gerais. referentes a parcelas dos contratos que menciona. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual. c/c o art.
100. inciso XVI. do Regimento Interno.)

Da Sra. Célia da Silva Jordão. do Município de Juiz de Fora, solicitando empenho
para a aprovação do Projeto de Lei n° 1.290197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ri0

1.290/97.)
Do Sr. José Carlos de Oliveira. Superintendente Estadual Substituto do INSS.

solicitando o acesso aos documentos e às informações relativas ao processo analisado
pela CPI dos bingos.

2' Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.673198

Dispõe sobre o pagamento da remuneração dos servidores públicos e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O pagamento da remuneração do servidor público de órgão, autarquia ou

fundação do Estado deverá ser efetuado até o 50 (quinto) dia útil de cada mês.
§ 1° - O atraso no pagamento obriga o órgão, a autarquia ou a fundação a

compensar financeiramente o servidor, mediante pagamento, na folha do mês
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subseqüente, de percentual da remuneração correspondente a 1130 (um trinta avos)
do valor da Taxa Referencial do mês, multiplicado pelo número de dias de atraso.

§ 20 - Se o atraso exceder a 48 horas, o ôrgão, a autarquia ou a fundação pagará ao
servidor um abono de 5% (cinco por cento) do valor de sua remuneração, além da
compensação financeira de que trata o parágrafo anterior.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 24 de março de 1998.
Gilmar Machado
Justificação: O atraso no pagamento da remuneração dos servidores tem trazido

conseqüências dramáticas para pais e mães de tmí]ia, que, já há algum tempo, têm
sido privados das condições de prover a sua subsistência e a de sua família, bem
como honrar seus compromissos, em função da política salarial do Governo
Estadual. O projeto busca estabelecer regras que desestimulem a inconseqüência do
Governo e minorem os danos sofridos pelos servidores públicos.

Esperamos, em vista dos motivos expostos, contar com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.674198
Dá a denominação de Afrânio Augusto Figueiredo ao trecho da Rodovia MG-307

que liga a BR-251 à sede do Município de Grão-Mogol.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Afrânio Augusto Figueiredo o trecho da Rodovia MG-

307 que liga a BR-251 à sede do Município de Grão-Mogol.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1998.
Arnaldo Penna
Justificação: A homenagem que ora se pretende prestar expressa o justo

reconhecimento pelo notável trabalho de um homem público que dedicou toda a sua
vida ao bem-estar do povo de Grão-Mogol. Afrânio Augusto Figueiredo nasceu nessa
cidade, em 12/10/32, e nela faleceu, em 1711198. Era filho de Augusto Figueiredo e
Leontina de Oliveira Figueiredo e foi casado com Maria Auxiliadora de Souza
Figueiredo,

Aos 20 anos de idade ingressou no Banco do Brasil. como escriturário, onde
exerceu posteriormente outras flmções, inclusive a de Gerente e Chefe do Setor de
Importação da Carteira de Câmbio de Minas Gerais.
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Assumiu o cargo de Prefeito Municipal de Grão-Mogol por três mandatos, de 1966

a 1970, de 1972 a 1977 e de 1982 a 1988. Foi suplente de Senador pelo PDT mineiro
até 1999.

Entre as principais obras de seus três mandatos como prefeito destaca-se a Usina
Hidrelétrica de Várzea dos Quartéis, que forneceu, por vários anos, energia elétrica
para os Municipios de Grão-Mogol, Ciistália e Botuinirim.

Dedicado à educação. construiu e ampliou inúmeras escolas municipais. Construiu,
ainda, um ginásio poliesportivo e o estádio de futebol, além de casas populares,
pequenas pontes e várias barragens. Implantou quase todo o sistema de água e esgoto
do município e a eletrificação rural e urbana. Pavimentou mais de 200km de estradas
vicinais e calçou mais de 90% das ruas, praças e avenidas da cidade.

Foi membro instituidor da Fundação Santo Antônio de Grão-Mogol, entidade
filantrópica que mantém um dos melhores e mais bem equipados hospitais da região
destinados à população carente, além de construir, ampliar e equipar postos de saúde
da zona rural. Com isso. nota-se. claramente, que Afrânio Augusto Figueiredo não
foi um homem comum nem tampouco um político acanhado de pouca ação. Longe
disso, sua dedicação às causas populares mostrou a face inquieta e séria que
amenizou a sofrida gente de Grão-Mogol.

Entre os filhos que deixou, o mais jovem, Jeferson Augusto Figueiredo, seguiu seu
exemplo, elegendo-se Prefeito Municipal de Grão-Mogol para cumprir o mandato de
1997 ao ano 2000.

Assim, considero pertinente e justo homenagear esse homem público emprestando
o seu ilustre nome à rodovia que liga a BR-251 à sua cidade natal.

Para tanto, espero dos nobres pares o apoio inconteste para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.675/98
Torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, de vacinação antigripal a menores

de 12 e maiores de 60 anos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O Estado oferecerá, anualmente, vacinação antigripal a menores de 12

(doze) e maiores de 60 (sessenta) anos.
Art. 2° - Na vacinação serão observados:

- efetiva indicação. aferida por critérios técnicos;
II - realização direta pelo Estado ou pelo município interessado;
1H - verificação do período do ano mais apropriado para a prevenção da gripe;
IV - necessidade da realização de campanhas de esclarecimento.
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Art. 3° - Os recursos necessários para atender ao disposto nesta lei serão
provenientes de:

1 - receita consignada no orçamento do Estado;
II - outras fontes.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias

contados da data de sua publicação.
Art. 5°-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
José Maria Barros
Justificação: A infância e a terceira idade são épocas da vida em que o indivíduo se

mostra mais susceptível a determinados tipos de doença, por exemplo, a gripe.
Na infância, a propensão às moléstias infecciosas se acentua devido à debilidade do

organismo provocada pela desnutrição, extremamente comum em nosso Pais. Se uma
criança bem nutrida e saudável é capaz de dar uma resposta imunológica satisfatória,
tal fato não ocorre com uma desnutrida.

Nos idosos, é o próprio organismo que se vai tornando menos capaz de fazer frente
às agressões dos agentes biológicos.

Um quadro gripal contribui para que as defesas orgânicas se tomem mais
reduzidas, sobrevindo infecções de maior gravidade, causadas por outros agentes
patogênicos. Em suma, acaba-se abrindo unia porta para o surgimento de novas
infecções.

Pelo exposto, pode-se depreender a importância da prevenção da gripe, em especial
nos períodos do ano em que ela incide de forma mais acentuada. A possibilidade de
se evitar a gripe e as doenças que ocasionalmente lhe sobrevenham adquire
importância na esfera da saúde pública. pois reduz os gastos com tratamento, além
de poupar sofrimento aos pacientes. Acrescente-se que a própria Constituição
privilegia as ações preventivas, em seu art. 198, II.

Sem dúvida, se devidamente aplicados, os dispositivos deste projeto poderão
redundar em grandes beneficios para a população mineira.	-

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

PROJETO DE LEI N° 1.676/98
Torna obrigatório o oferecimento semestral, pelo Estado, de medicação contra as

parasitoses intestinais a crianças menores de 12 anos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado oferecerá, semestralmente, medicação contra parasitoses

intestinais a crianças menores de 12 (doze) anos de idade.
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MI. 20 - Na execução do disposto no art. 1 0 desta lei, serão observados os seguintes

procedimentos:
1- distribuição direta pelo Estado ou pelo município interessado;
II- efetiva indicação, aferida por critérios médicos;
ifi - realização prévia de campanha sobre as parasitoses intestinais. incluídos

sinais e sintomas, modo de prevenção e importância do tratamento.
Art. 3° - Os recursos necessários para atender ao disposto nesta lei serão

provenientes de:
- dotação orçamentária própria;

II - outras fontes.
Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias

contados da data de sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
José Maria Barros
Justificação: E de conhecimento público a gravidade da incidência de desnutrição

na população infantil brasileira. Alia-se a essa calamitosa situação a freqüência com
que as crianças desnutridas são vitimas de parasitoses. Por agravarem os sinais e
sintomas da desnutrição e constituírem, muitas vezes, a causa desse estado, as
parasitoses devem ser combatidas.

Tal combate se faz por intervenções capazes de interromper, em algum ponto, o
ciclo vital dos parasitas. Medidas que evitem a transmissão das parasitoses, como a
formação de hábitos de higiene. o saneamento básico e a educação quanto aos males
causados pelos parasitas, são caminhos a seguir nessa luta.

Entre essas medidas, seguramente poderíamos incluir o tratamento do indivíduo.
visando não só a impedir a transmissão do agente causador da doença, mas também
a proporcionar ao individuo melhores condições de saúde e uma vida mais produtiva.

Acreditamos, ainda que, em curto ou médio prazo. beneficios de ordem financeira
seriam obtidos, pela redução do número de casos de parasitoses e das complicações,
muitas vezes graves, delas decorrentes.

Pela importância das ações sugeridas com o propósito de minorar um problema
que, muitas vezes, aparenta ter implicações menores dentro de um quadro de atenção
á saúde tão complexo como o nosso. acreditamos que esta proposição mereça a
aprovação de nossos pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.677198
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Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia de São Gabriel,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado & Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia

de São Gabriel, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. de março de 1998.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A entidade Obras Sociais da Paróquia de São Gabriel tem como

finalidade realizar atividades assistenciais e beneficentes. Contribui, também, para a
conscientização e a participação da comunidade na solução de seus principais
problemas.

Diante disso, entendemos que o aludido conselho merece o titulo declaratório de
utilidade pública,

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

PROJETO DE LEI N°1.678/98
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária lpanemense Alzira

Rodrigues Magalhães - ASCOPA -, com sede no Município de Ipanema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Ipanemense

Alzira Rodrigues Magalhães, com sede no Município de Ipanema.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
José Militão
Justificação: A Associação Comunitária Ipanemense Alzira Rodrigues Magalhães -

ASCOPA - é entidade civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, com sede e
foro no Município de Ipanema. Seu objetivo é promover a união de moradores com
vistas a fomentar a criação do espírito comunitário e a participação social que levem
ao desenvolvimento da cidade de Ipanema. Estimula os moradores a agir na defesa
de seus direitos constitucionais; coordena a ação de quantos queiram participar do
desenvolvimento económico, social e cultural da cidade; promove o levantamento
dos problemas da comunidade; realiza atividades de natureza educativa,
sociocultural e de assistência social que atendam às necessidades da cidade e
estimulem a ação comunitária. Seus trabalhos são desenvolvidos sem distinção de
nacionalidade, cor. religião, sexo, estado civil ou credo religioso.
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Os estatutos da ASCOPA estão registrados no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Manhuaçu. Conforme
atesta o Delegado de Policia Bel. Carlos Alves Francisco, a entidade está em pleno e
regular funcionamento, cumpre as suas finalidades estatutárias, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não auferem remuneração no exercido de seus
cargos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.679198
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Comunitária São João

Batista. com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva e Comunitária

São João Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 26 de março de 1998.
Irani Barbosa
Justificação: A Associação referida vem prestando relevantes serviços à

comunidade. notadamente no campo assistencial.
Se for declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para desenvolver seu

trabalho. Por isso, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.680/98
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Regional dos Bairros

Jardim Alterosa. Dom Bosco - ACRADB -. com sede no Município de. Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Regional

dos Bairros Jardim Alterosa. Dom Bosco - ACRADB -, com sede no Município de
Betim.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. de de 1998.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação Comunitária Regional dos Bairros Jardim Alterosa,
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Dom Bosco - ACRADB -, com sede em Betia é sociedade civil sem fins lucrativos
que foi constituída visando a promover a união e o espírito comunitário dos
moradores da região.

Por meio de mutirões, a entidade consegue direcionar suas atividades para a
criação de creches, asilos e centros de atendimento médico-odontológico.
desenvolvendo, ainda, ações voltadas para a melhoria das condições habitacionais
dos Bairros Jardim Alterosa e Dom Bosco.

Em vista do exposto, esperamos a anuência dos nobres pares a esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos temos do art. 188, c/c o arL 103, inciso 1. do
Regimento Interno.

REQUERJMENTOS
N° 2.533/98. do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se consigne nos

anais da Casa moção de repúdio à nomeação do Gal. Ricardo Aguces Favad para a
Diretoria de Saúde do Exército. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.534/98, do Deputado Kemil Knmaira, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à execução do
Projeto Pró-Agua no Município de Aguas Vermelhas. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

N° 2.535/98, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja encaminhada ao
Governador do Estado indicação da Casa para a concessão do titulo de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Marcos Antônio Barroso Severiano.
Superintendente Regional do Banco do Nordeste do Brasil.

N° 2.536/98. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja encaminhada ao
Governador do Estado indicação da Casa para a concessão do titulo de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Byron Costa de Queiroz. Presidente do
Banco do Nordeste do Brasil. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Wanderley

Asila. Maria Olivia e José Militão.	 -
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Tarcisio Henriques.
• Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente. Srs. Deputados, na hora em que

V. Exa. anunciou meu nome, o Deputado Ibrahim Jacob me perguntou se eu iria
comemorar a Revolução de 1964. Não era essa a minha intenção, mas acho que
devemos mencioná-la.

Hoje estamos comemorando 34 anos do movimento revolucionário que saiu às
ruas, principalmente em Minas Gerais, acenando com as bandeiras de combate à
corrupção e à subversão. Decorridos 34 anos, ainda estamos a braços com os mesmos
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sintomas de deterioração do poder público no nosso País.

Não vamos elogiar ou criticar a Revolução. Tenho a impressão de que ainda é
muito cedo para isso. Se ela fez algum bem, também nos prejudicou, afastando
muitos homens bons da participação na vida pública. E. hoje, estamos com muitas
dificuldades, pois percebemos que a corrupção se entranhou em muitos dos nossos
órgãos públicos, juntamente com a subversão, mesmo que essa se encontre sob a
denominação de injustiça.

Somos nós, os políticos de agora, os responsáveis? Somos nós os culpados por tudo
isso que vem acontecendo? Houve algum momento em que tenhamos proposto a
solução ou a adoção de medidas mais consentáneas com as conquistas do mundo
moderno? E a reflexão que fazemos e deixamos para que os Srs. Deputados e as
pessoas que nos ouvem possam, com o tempo, meditar sobre a responsabilidade de
cada qual nesse processo.

Não adianta apenas nos colocarmos na posição tranqüila do crítico contumaz. E
preciso que tragamos propostas e soluções. Não podemos. evidentemente, à guisa do
exercício de um mandato popular. denegrir a representação popular nem atacá-la, e
muito menos aviltá-la. Tomado de preocupação, faço um apelo ao Plenário. Há três
ou quatro semanas estamos percebendo que a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais encontra-se completamente paralisada e não vota coisa alguma. Se fosse por
causa de uma oposição sistemática ao Governo, acredito que isso já deveria ter sido
superado porque, no estágio em que chegamos, essa oposição já perdeu o seu espaço.
Se temos críticas ou acusações a fazer, ou até opiniões contrárias a serem
formuladas, que nós as formulemos. trazendo-as para debate neste Plenário.

Então, vejo algumas questões referentes a vetos opostos pelo Governo do Estado.
Alguns Deputados são contra, outros a favor. E neste microfone ocorrem aquelas
mesmas conversas e as mesmas alegações. com os mesmos argumentos. durante
espaços que deveriam ser tomados por outras discussões mais sérias. Quando falo
que estamos protelando soluções nesta Casa, concordo com os jornais de ontem, que
disseram que estamos prejudicando o próprio povo de Minas Gerais.

V. Exa. vai me honrar com um aparte? (- Pausa.) Perfeitamente.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte)* - Agradeço ao nobre Deputado

Tarcísio Henriques. Gostaria de fazer unia observação sobre o pronunciamento que
V. Exa. faz. Quero dizer que não sei bem o que significa "oposição sistemática".
Nós, da Oposição. temos 8 Deputados mais o bloco do PMDB. São, portanto, 17
Deputados, incapazes de impedir a votação de projetos, já que a outra parte possui 60
Deputados. Assim, existe um equívoco aí.

Com relação às discussões, quero dizer que todos os vetos já estão em fase de
votação. Não há mais discussão de vetos. Estamos discutindo outras questões. Os
prazos já se esgotaram, como manda o Regimento. Nosso Regimento Interno é muito
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bom, e é por isso que não vemos necessidade de alterá-lo, uma vez que ele assegura
tanto à Oposição quanto à Situação o direito de debater. Terminado o prazo, temos
que votar. Não podemos ficar discutindo um tema indefinidamente. Foi isso que
aconteceu. Existem 12 vetos aqui para serem votados, e o prazo para discuti-los já se
esgotou há duas semanas. Compreendemos que o prazo para discussão é satisfatório.
Discutimos alguns mais polêmicos, como o da COPASA - MG. Isso precisa ficar
claro, porque pode ficar parecendo que estamos aqui sem fazer absolutamente nada e
sem estar, de fato, no debate das questões.

Eram essas as observações que eu gostaria de fazer, para que fique mais claro o
processo. Concordo com V. Exa. no sentido de que os projetos têm que ter propostas.
Tanto que apresentamos emendas para quase todos os projetos, como forma de
contribuir com o debate, que é o que podemos fazer para aperfeiçoar os projetos,
dentro daquilo que o nosso Regimento nos permite. V. Exa. disse muito bem: temos
que trabalhar respeitando esta instituição da qual participamos. Muito obrigado.

O Deputado Tarcisio Henriques - Partindo de V. Exa.. eu não poderia esperar outra
coisa. Quero crer que, no seu íntimo, sabe perfeitamente que não me referi a V. Exa.,
pelo conceito que tenho de sua pessoa.

Mas acho que, quando V. Exa. fala que alguma outra coisa está acontecendo, essa
outra coisa deveria ser motivo de reflexão de todos nós. Isso porque fica parecendo,
lá fora que alguns estão esperando verba de subvenção, uma questão que, inclusive,
hoje, foi à televisão, trazendo um profundo mal-estar para todos nós, porque nem eu
nem V. Exa. nem a maioria desta Casa se preocupa com questão de tão pequena
monta. Estamos envolvidos em um processo mais alto e queremos agir dessa
maneira. Mas quando disse a V. Exa. que algo acontece e que as coisas estão
paralisadas, queria chegar ao relativo aos projetos paralisados na Casa, não agora,
mas há algum tempo, há alguns anos. Um deles, ao qual eu quem me referir
expressamente. trouxe-nos um problema muito grande e refere-se à questão dos
concursos para preenchimento de vagas nos cartórios extrajudiciais. Essa é uma
questão polêmica, pois temos um colégio notarial fone, com a possibilidade de fazer
um "lobbv" muito eficiente, e isso traz transtornos e antagonismos com
Desembargadores. Juizes. Deputados e, até mesmo, em nível de municípios. Queria
dizer que houve unia preocupação. na  Constituição de 1988, que oficializou, e não
oficializou, os cartórios, ao se fazer uma distinção dos cartórios entre os de serventia
do Poder Judiciário e os extrajudiciais, que ficaram assim chamados por estarem fora
do núcleo da atenção do Poder Judiciário. De judiciário, eles não têm nada, pois são
eminentemente repartições administrativas. Mas houve uma confusão ao longo do
tempo, e, hoje, temos cerca de 1.900 cartórios no Estado de Minas Gerais ainda sem
o preenchimento regular. Foi sancionada lei federal mandando que se fizesse o
concurso, e o Tribunal de Justiça a quem competia enviar para a Assembléia a



1ri

2 
proposta da nova lei, demorou muito tempo, e esse projeto só chegou aqui em 1996.
Houve um Deputado que fez anexar a esse projeto uma redivisão dos cartórios, e,
assia o projeto original está parado em alguma mesa de alguma comissão. Gostaria
de chegar a esse ponto, para fazer um apelo aos Líderes e aos Presidentes de
comissão no sentido de que procurássemos uma solução para esse problema, porque,
durante todo esse tempo, estamos com cargos vagos em cartórios extrajudiciais e
muitas pessoas pleiteando esses cargos. Sendo assim, podemos oferecer a
possibilidade de concurso a muitas pessoas. Isso não trará ônus algum para o
Governo do Estado, uma vez que os salários são pagos com verba particular.
proveniente da cobrança de serviços. Na semana passada, tivemos uma resolução da
Corregedoria de Justiça proibindo que o Governo do Estado faça qualquer
designação. Esse ato vem de um antagonismo muito antigo entre o Poder Judiciário e
o Poder Executivo, porque, ás vezes. o Poder Judiciário quer governar e o Poder
Executivo quer julgar, como também gosta de legislar através das medidas
provisórias. Portanto, com essa interferência de um Poder em outro, chegamos a um
impasse: a Corregedoria de Justiça proibiu que o Governo do Estado fizesse qualquer
nomeação- Não é propriamente proibido, pois ela não chegou a tanto, mas
recomendou aos Juizes de Direito do interior que não dessem posse aos que fossem
nomeados pelo Governador do Estado. Querem eles próprios fazer as nomeações,
quando a legislação federal determina que o provimento do cargo seja feito via
nomeação do Executivo. Na proposta que o Tribunal de Justiça nos envioa há três
itens de muita ressonância porque há três atos distintos: a nomeação, a posse e a
aposentadoria, de responsabilidade do Poder Executivo, e o Poder Judiciário quer
chamar a si a responsabilidade por esse preenchimento.

Gostaria de chamar a atenção e deixar patente o fato de que houve uma questão
que coloca o Poder Judiciário frente ao Executivo, em um antagonismo que pode
2erar muitas seqüelas e muita dor de cabeça para todos nós. Sendo assim, o meu
apelo seria no sentido de que nos reuníssemos e de que as Lideranças, chamando a si
a responsabilidade por esse projeto, chegassem a uma solução, transformando-o em
lei e disciplinando a ocupação das vagas nos cartórios com o concurso, com a
nomeação por parte do Governador, ou, até mesmo, com a nomeação por parte do
Poder Judiciário - se esse for o caso -, mas que discipline, que regularize, que
resolva, de uma vez por todas. uma questão que já está paralisada aqui nesta
Assembléia há quase três anos.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
• Deputado Gemido Rezende - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o

primeiro motivo que me traz a esta tribuna na tarde de hoje é a intenção de oferecer
aos meus pares um requerimento do seguinte teor.
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- Lê requerimento em que solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado e

ao Diretor-Geral do DER-Ma a fim de que seja autorizada a pavimentação asfáltica
da rodovia que liga o Município de Grupiara ao Município de Estrela do Sul, numa
extensão de 32km. A justificação é a que se segue:

"A pavimentação asfáltica ora solicitada beneficiará, com certeza, a população dos
municípios citados, proporcionando maior integração entre as comunidades, que se
tornam cada vez mais interdependentes.

Os programas estaduais voltados para as áreas de saúde, educação, esportes e
outras têm feito com que mais e mais pessoas precisem se deslocar para localidades
que ofereçam atendimento às necessidades existentes.

Queremos melhorar e criar condições para que os referidos deslocamentos sejam
feitos com segurança e agilidade, através das estradas que unem os variados
municípios mineiros.

A vista do exposto, este requerimento há de merecer a aprovação de nossos ilustres
pares desta Casa."

O segundo assunto. Sr. Presidente. Srs. Deputados, diz respeito ã educação em
Minas Gerais. Temos, desta tribuna, feito até denúncias para dizer que a educação
em Minas não vai bem, que a propaganda feita no rádio, na televisão, nos órgãos de
imprensa, na mídia em geral não é real.

Eu estou na base, estamos lá junto com o eleitor. junto com o estudante, junto com
o pai do estudante, junto com o professor, e todas essas reclamações do professor, do
pai de aluno, do estudante, recaem no Deputado. Então, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero hoje apenas alertar, porque estamos preparando um estudo. Parece-
me que hoje houve uma teleconferência sobre educação aqui. na Assembléia na
parte da manhã; pena que os nossos afazeres são tantos que não houve jeito de eu
estar presente. Mas estavam presentes pessoas do nosso gabinete, para colher
informações, a fim de que possamos nos embasar para um pronunciamento que
desejo fazer dentro de poucos dias nesta tribuna, com relação à qualidade do ensino,
à administração do ensino, à falta de acesso do aluno à educação, à dificuldade que
foi criada pelo Estado para o acesso do aluno - fundamentalmente do aluno do 1° ano
do 2° grau -, para o pagamento dos professores; enfim unia série de questões.

Nós, Deputados. estamos alertas para levar ao conhecimento do público o que
acontece, porque senão ficará só nas bases, nas escolas. e o povo fica sofrendo as
conseqüências. e nós ficamos aqui sem oferecer nenhum resultado prático com
relação a isso.

Então. Sr. Presidente, quero apenas alertar para esse problema, que é sério e grave.
Em breve, estaremos enibasados em estudo profundo, para mostrarmos a situação
real da educação no Estado. E posso adiantar. Sr. Presidente, que não é a que está
sendo veiculada pela mídia. A educação está muito aquém daquilo que é apresentado
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para o público. E isso não podemos aceitar, porque todos os países que estão em via
de desenvolvimento têm o seu investimento maior na área da educação. E no Brasil,
fundamentalmente por ser um pais terceiro-mundista, é evidente que a educação teria
que ser a prioridade número um. secundada pela saúde, pela segurança pública, pela
habitação, porque temos várias pessoas dormindo ao relento, sem terra. E o Governo
brasileiro não está muito preocupado com essa situação, fundamentalmente o
Governo Federal, que é o que estabelece as diretrizes das políticas sociais. Existe
também o problema do transporte de massa e diversas coisas que estão embutidas na
questão das administrações públicas federal, estadual e municipal, que não está
sendo bem levada por essa plêiade de Prefeitos e Governadores. O próprio Presidente
da República não está conseguindo satisfazer as expectativas que foram criadas,
principalmente antes das eleições de 1994, quando foi eleito o Prof. Fernando
Henrique Cardoso. Entendemos que ele não cumpriu a meta dos cinco dedos e não
vai cumprir mais, porque estão faltando oito meses para terminar o seu mandato.
Então, a sua atuação no campo social foi um zero à esquerda Precisamos alertar a
população. levando a público tudo isso que acontece na esfera federal, que é a esfera
que dá as diretrizes básicas. E em Minas a administração da educação. como já disse,
não anda muito bem. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alvaro Antônio.
• Deputado Alvaro Antônio* - Sr. Presidente, profissionais da imprensa,

visitantes, durante a inauguração da duplicação da BR-381. no trecho compreendido
entre Betiin e Nepomuceno. o Sr. Presidente da República anunciava aporte de
verbas no valor de R$100.000.000,00 para serem aplicados na construção do metrô
de Belo Horizonte. Essa verba nos parece, como o Governador anunciou, carimbada
para o trecho do metrô entre a estação do Calafate e a região do Barreiro. São
10.5km de novas linhas do metrô. com cinco estações, uma na Nova Suíça, outra no
Salgado Filho, outra na Vista Alegre. em Ferrugem e no Barreiro. Isso significa. Srs
Deputados, que será urna contribuição de mais de 139 mil passageiros por ±a ou
seja, uma contribuição de mais de 23% no transporte de massa por meio do metrô de
superficie da nossa Capital. Sem dúvida alguma. isso é o resultado de-um trabalho de
várias lideranças que vem sendo consolidado pela visão do nosso atual Governador
Eduardo Azeredo.

Com relação a obras e ações como essas. temos obrigação moral de assomar a esta
tribuna em nome da população do Barreiro, de mais de 400 mil habitantes, para falar
da iniciativa do Governador do Estado de assegurar recursos capazes de dotar esse
bairro de um novo modelo de transporte de massa. Essa noticia sem dúvida alguma,
é de grande importância para a nossa região, região que praticamente é uma cidade
do interior incrustada na Capital. com seus mais de 400 mil habitantes, seu comércio
próprio, suas excelentes redes bancárias e escolar Enfim, praticamente urna cidade,



26
que é maior que muitas cidades do interior do Estado e que está ligada ao centro da
nossa cidade somente por meio do transporte convencional de ônibus. causando, sem
dúvida alguma, grande congestionamento na Avenida Amazonas e na Via Expressa.

Qual a função desse metrô? As vias de transporte que ligam o centro da nossa
cidade ao oeste e ao sudoeste dela ficarão, sem dúvida alguma, mais aliviadas.
propiciando maior fluidez de tráfego naquelas artérias. Nós, que acompanhamos a
evolução desse projeto, desde os idos de 1980, como Vereador, como Deputado
Estadual, como Vice-Prefeito, como Deputado Federal e, hoje. como Deputado
Estadual, entendemos que essa obra será marcante para aquela região da cidade.
Portanto, deixamos aqui, por meio da Liderança do Governador Eduardo Azeredo. o
reconhecimento daquela população, que vê naquela obra a complementação da
região do Barreiro e sua total integração com o centro da nossa Capital.

Com relação ao planejamento global da cidade, ao seu tráfego e transporte,
entendemos que o término das obras do metrô de superficie, que foram iniciados
juntamente com as de Porto Alegre e Recife, se não me engano, vêm se arrastando
por mais de 15 anos - repito isso aqui. do Plenário desta Assembléia -, pela falta de
um sistema central operacional de transporte. Minas Gerais, por incrível que pareça,
até hoje não tem uma secretaria cuidando especificamente do transporte em nossa
região metropolitana e também no interior do nosso Estado.

Sim, temos a Secretaria de Transporte e Obras Públicas. Mas esses dois assuntos
são de alta relevância e não podem ser confundidos e tratados por uma mesma
secretaria. Há necessidade de se separar a secretaria de obras da secretaria de
transportes, porque transporte é um dos problemas mais sérios que conturbam não só
a vida do belo-horizontino como também dos habitantes das Capitais do nosso País.
Portanto, não é admissível que Minas Gerais até hoje não tenha a sua secretaria de
transportes para se ocupar principalmente dos problemas ligados à região
metropolitana.

Terminando essa nossa pequena intervenção na tribuna, gostaríamos de agradecer
ao Governador. Sr. Eduardo Azeredo. pela lisura e pela objetividade com que vem
tratando os problemas, que mais afligem a nossa população. Um deles é o problema
do transporte de massa na nossa Capital. E. mais uma vez, em nome da população do
Barreiro, de mais de 400 mil habitantes, deixo aqui meus sinceros agradecimentos e
os aplausos daquela região pela iniciativa do término do metrô de superfície, ramal
Calafate-Barreiro- Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer o registro

de um fato que presenciamos na tarde de ontem. 30 de março. Estivemos em Abre
Campo, participando, com cerca de 400 pessoas da cidade e de comunidades
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vizinhas, da celebração eucarística que marcou o primeiro aniversário do assassinato
do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abre Campo, Ivan Chaves.
Além de Presidente do Sindicato. Ivan foi Vereador e Presidente do PT. Há um ano,
foi bárbara e vergonhosamente assassinado. ás 21 horas, quando chegava de urna
reunião do colegiado da escola de seu filho. Comparando o discurso do pastor batista
Martin Luther King, em que falava do seu sonho e da luta pela igualdade dos direitos
civis dos negros norte-americanos, eu dizia ontem que o sonho do sindicalista Ivan
Chaves era o mesmo. Se crime fosse. o único crime que teria cometido seria o de
lutar pelos direitos dos trabalhadores rurais, contra a exploração dos trabalhadores de
sua cidade e da região. O seu sonho, se crime fosse, seria o de lutar pela reforma
agrária sob o controle dos trabalhadores rurais Por sua motivação religiosa, seu
sonho em lutar por uma sociedade sem exploradores e sem explorados, onde as
pessoas não vivessem em patamares diferenciados de convivência, onde as relações
não fossem baseadas, em hipótese alguma, na exploração. O sonho de Ivan chocou-se
com os interesses de muitos que estão acostumados à política do cabresto, a resolver
as questões na base da violência.

Ouvi, ontem, de autoridades judiciárias do município, que a Comarca de Abre
Campo, constituída pelas cidades de Abre Campo, Sericita, Matipó, Santa
Margarida, Pedra Bonita e Caputira, é a de maior violência, no Estado. em termos de
crimes contra a vida Só neste ano, aconteceram na cidade cerca de oito assassinatos.
dois deles por motivações políticas. O que mais nos assusta é que essa violência,
contra a qual Ivan lutava, foi um dos motivos que acabou ceifando sua vida.

Estive lá. no ano passado, no dia 31 de março, dia do enterro de Ivan. Assumimos
com sua família - Rita, as três filhas menores, o filho, seus pais - e a comunidade o
compromisso de continuar lutando para que a justiça seja feita naquele município, os
responsáveis sejam punidos e haja um trabalho amplo de desarmamento naquela
comarca. O nosso apelo teve eco em alguns setores, e, em outros. não. Na Secretaria
da Segurança Pública, o apelo de desarmamento não prosperou, e está havendo um
ou dois crimes por mês, naquela comarca.

O apelo para que fosse nomeado um delegado sério, para fazer uma apuração
isenta e com seriedade, foi atendido, e, já no dia 31 de março. o Dr. Oto Teixeira foi
designado para fazer a apuração do assassinato. E bom que se diga que, com o
trabalho competente do Dr. Oto. em menos de dois meses, o mandante já havia sido
descoberto. E o ex-Prefeito da cidade. Dt Davis Cardoso. que já tinha ameaçado de
morte o Ivan; também foi identificado o assassino executor, um ex-motorista do ex-
Prefeito, chamado José Leonel.

Imaginãvamos que pudesse ser um processo ágil. porque a própria Comissão de
Direitos Humanos, por intermédio do Presidente João Leite, do Vice-Presidente Ivair
Nogueira e deste membro, esteve na cidade, realizando uma audiência pública.
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Estivemos também com o ex-Presidente do Tribunal de Justiça. Dr. Paulo Tinoco. na
tentativa de agilizar os trabalhos, mas, infelizmente, a cidade ficou conturbada com
ausências prolongadas de Juizes; além disso, há seis meses, não há um Promotor de
Justiça nomeado, o que atrasou todo o processo na comarca, que é atendida, urna vez
por semana por um Promotor de fora, que vai até lá, para despachar os processos.

Também tínhamos receio de o júri acontecer na cidade e solicitamos ao Presidente
do Tribunal de Justiça o desaforamento, apesar de a Comissão de Direitos Humanos
não ser parte legítima para essa reivindicação. Não foi atendida nossa reivindicação,
e hoje estamos tendo, como tivemos ontem, garantia do Juiz de que houve a
substituição de todo o corpo do júri da comarca local, acreditando que a comarca tem
condições de fazer um julgamento isento. Infelizmente, tememos ainda que essa
premissa possa acontecer. porque. nos últimos cinco anos, não houve condenação de
crimes contra a vida na comarca, onde os envolvidos, se são ligados aos dois grupos
majoritários locais, acabam fazendo acordo de cavalheiros e sendo absolvidos por
sete a zero, em função do medo que as pessoas têm.

Quando estivemos, os três Deputados da Comissão de Direitos Humanos, com o
Dt Paulo Tinoco, estava presente o Juiz da Vara de Execuções de Belo Horizonte,
Dr. Cássio Salomé, que, para nossa surpresa, afirmou que já havia sido Juiz em Abre
Campo e confirmava que lá o tribunal do júri não condena ninguém se houver
envolvimento político. Estamos acreditando nas palavras do Juiz, que demonstrou
grande senso de justiça e. realmente, quer, se houvesse Promotor na comarca,
agilizar o próprio júri no caso de Ivan.

E como fruto dessa pressão e mobilização dos movimentos sindical e pastoral na
região, no mês de junho foi decretada a prisão do executor, que continua preso até
hoje. Em dezembro, o Juiz local pronunciou os dois réus, confirmando o que se
encontrava no inquérito policial, a tese defendida e provada pelo Dr. Oto Teixeira.
Que bom seria que a policia de Minas Gerais tivesse muito mais Drs. Otos e não
torturadores ou outros que não se preocupam com o zelo da coisa pública no Estado.
O Juiz, em sua pronúncia, feita, se não me engano, no dia 7 de dezembro. confirmou
todo o levantamento do inquérito policial, pois teve a oportunidade de ouvir
familiares da vitima e testemunhas de acusação e defesa.

Gostaríamos, diante do ato de ontem, concelebrado por seis padres da região. que
esta Casa continuasse exigindo um rápido julgamento na cidade de Abre Campo,
porque lá a impunidade está na raiz de toda a violência política. A impunidade é que
acaba gerando esse clima hostil que encontramos onteia durante a própria
celebração: pessoas se encontravam intimidadas até para realizar um ato público,
porque circulavam ameaças de que poderia haver um massacre, caso ele acontecesse.
E, na coragem dos padres que concelebraram aquela eucaristia, na hora da
penitência foi feita uma caminhada silenciosa pelas ruas da cidade, para mostrar que
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não podemos nos intimidar com as ameaças dos que não são capazes de ter
convivência politica, vivem da barbárie e da repressão.

Hoje, mais do que nunca. 31 de março é um dia triste para a classe trabalhadora
deste Pais, para todos aqueles que lutaram por democracia, pois nos lembra, em
1964, a decretação do arbítrio da ditadura militar, que triste lembrança trouxe para
este Pais. ceifou muitas vidas, levou à viuvez e à orfandade muitos brasileiros e
brasileiras. Neste dia, queremos lembrar o primeiro aniversário do enterro desse
sindicalista. Que o grito de Ivan por justiça, que seu sonho pela vida não seja, em
hipótese alguma, um sonho em vão. Que outros possam. na  região, continuar a sua
luta e que a justiça a ser feita seja uma garantia de que não estamos caminhando para
a barbárie. ainda podemos acreditar no homem, na dignidade e nos poderes
constituídos no Estado de Minas Gerais.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente. Srs. Deputados, imprensa senhoras e

senhores, gostaria de iniciar a minha fala fazendo a leitura de urna reportagem que
retrata duas coisas: a primeira delas é a situação em que se encontram os jovens nos
grandes centros do nosso Estado, em Belo Horizonte e em Montes Claros,
especialmente. Em segundo lugar, gostaria de fazer um breve comentário a respeito
do Estatuto da Criança e do Adolescente. O titulo da reportagem é: (- Lê:)

"Jovens Têm Licença para Matar
Estatuto da Criança e do Adolescente libera crime e torna a vida mais

insignificante que a de um pássaro.
A licença para matar, que até onde se sabe só existia na ficção em favor do agente

James Bond, do serviço secreto inglês, acaba de ser repassada, na vida real. aos
rapazes nem tão adolescentes. GA-F.. de 17 anos, é um exemplo disso. Em menos de
três meses ele matou o vigia Maurício Pereira de Souza, no Bairro Chiquinho
Guimarães. em Montes Claros, e o lavrador Sebastião Nunes de Morais. no Major
Prates. E enquanto descansava entre um homicídio e outro, violentou urna criança
menor de 10 anos. A autoria dos crimes foi devidamente comprovada, e o rapaz foi
apreendido e conduzido à Delegacia de Repressão e Recuperação do Menor Infrator,
onde foi ouvido, e voltou para as ruas.

A Curadoria de Menores chegou a solicitar vaga para G.A.F. no Centro de
Recuperação do Menor, de Sete Lagoas. Como não havia vaga, o rapaz foi mandado
de volta ara as ruas. Não há, ao que parece, disposição do Juiz em aplicar um Único
instrumento legal capaz de mantê-lo longe da sociedade. Parece que a autoridade
reeditou Pilatos: lavou as mãos e optou por Barrabás. A situação coloca em xeque a
justiça, estimula outros menores à violência gratuita e intranquilizaa comunidade.
inteiramente à mercê do instinto assassino dessas pessoas.

Se quisesse. o Juiz poderia ter adotado uma medida mais enérgica, como a
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prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida e inserção em regime semi-
aberto. Poderia, pelo menos, manter G.A.F. trancafiado por 45 dias. O Estatuto da
Criança e do Adolescente permite. A morte do lavrador Sebastião Nunes de Morais,
a palradas, poderia ter sido evitada se. depois de matar o vigia Maurício Pereira de
Souza a pauladas, o rapaz fosse impedido pela justiça de ficar na rua após as 22
horas, ainda por cima fazendo uso de bebida alcoólica

A volta de GAF. para as ruas, depois de cometer dois assassinatos. chocou a
comunidade montesclarense. O rapaz de 17 anos, cuja idade é suficiente para os
vícios, mas insuficiente para o castigo por crimes cometidos com requintes de
crueldade, voltou para o seio da comunidade como se tivesse esmagado dois insetos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, na visão da Delegada Maria Neusa
Rodrigues, que trabalha diariamente com menores infratores, está fora da realidade.
Urge que seja revisto. Mas enquanto os legisladores não se convencem de que quem
é capaz de ceifar duas vidas não pode ser considerado inimputável criminalmente,
cabe à justiça. ao Juiz de Direito, agir com o devido rigor nesses casos. G.A.F. pode
vir a matar outra vez. E mais outra. Apenas aos 21 anos ele passará a responder
criminalmente. Mas até lá não há como considerar seus crimes fatalidades, coisas de
criança. Até porque se até os 21 anos ele não sofrer uma das "medidas" previstas no
estatuto, não poderá ser responsabilizado pelos crimes cometidos. E por outros que
venha a cometer.

E ainda que tivesse sido enquadrado com a internação num estabelecimento
educacional, como queria a Curadoria de Menores. G.A.F. não poderia ficar lá por
mais de três anos- O que representam três anos para quem matou duas vezes? Isso é
até um insulto às famílias das vitimas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao dar liberdade para jovens matarem
impunemente, cria uma situação talvez só possível no Brasil. A morte de um pássaro
ou outro animal preservado por ameaça de extinção é um crime inafiançável. A
morte de -uma pessoa por um rapaz de 17 anos não é crime.

Está certo que G.A.F. não pode ser preso. O Estatuto da Criança e do Adolescente
está acima das vidas que ele tirou. Mas poderiam mandá-lo quebrar pedra, abrir
cisterna, capinar rua, qualquer coisa que cna1i7asse pacificamente a energia que ele
desprende matando. E que ao final da jornada diária fosse dormir em local vigiado
pela policia. Isso o Juiz poderia determinar. A sociedade não pode mais apenas se
encolher e lamentar. E preciso mudar o Estatuto. Quando pouco. em respeito às
famílias dos mortos, aos pais da criança violentada. As mortes podem chegar ao topo
mais alto da sociedade, já que G.A.F. e outros com instintos semelhantes têm plena
liberdade para se locomover para onde quiserera além dos limites da periferia."

Fizemos questão de fazer a leitura na integra dessa reportagem de um dos órgãos
da imprensa de Montes Claros não para pedir justiça para esse caso, mas para
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chamar a atenção, mais uma veL para o problema dos menores. Tenho visto muito
discurso, trabalhos hipotéticos e virtuais, e muita gente preocupada com o problema
do menor. Mas também tenho visto muitos menores nas ruas que poderiam
perfeitamente receber uma assistência maior e melhor por parte da sociedade e do
Governo.

O que acontece em Belo Horizonte também está ocorrendo nos grandes centros de
nosso Estado. Aliás, está acontecendo também nos pequenos centros e nas pequenas
cidades. Observamos diuturnamente pequenos crimes de furtos e roubos serem
cometidos por menores. Estamos também assistindo a crimes hediondos cometidos
pelos menores contra pais de família e pessoas trabalhadoras. Esses crimes têm sido
cometidos às vistas da imprensa e da policia.

Na grande maioria das vezes o menor é protegido pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, que deveria preocupar-se com os menores que, mais cedo ou mais tarde,
podem transformar-se em verdadeiros grandes criminosos. O menor criminoso.
aquele que já faz escola, tem que ter um tratamento totalmente diferenciado. Não é
possível que se dê o mesmo tratamento ao menor que furta um tênis ou rouba um
pedaço de pão e àquele que esmaga a cabeça de um pai de família, como aconteceu
em Montes Claros. Um menor jogou uma pedra na cabeça de um pai de fmilia,
deixando urna viúva e seis filhos menores órfãos. Dali a duas semanas esse menor
estava nas ruas, matando outro pai de família à pauladas, com requintes de
crueldade.

Gostaria de dizer que, após muita insistência, a região de Montes Claros, no Norte
de Minas, parece que finalmente vai criar um centro de recuperação do menor
infrator. Esse centro será criado graças ao trabalho do Prefeito e deste Deputado, mas
graças, principalmente, ao Governador do Estado. Eduardo Azeredo. que sexta-feira
estará assinando um convênio para dar à região um local para tratar e cuidar
daqueles menores, para que não se transformem em verdadeiros monstros. causando
medo à sociedade daquela e de outras cidades.

Esse é o nosso alerta, e são essas as nossas palavras. Gostaria que a Casa se
interessasse mais pelo problema do menor. Estou há três anos e meio aqui e poucas
vezes assistimos a um debate cara a cara com as autoridades responsáveis pelo
atendimento ao menor. Temos algumas informações e observamos a realização de
algumas CPIs. como a que propôs um tratamento às crianças prostituídas. mas o
menor que precisa de assistência social e de atendimento psiquiátrico está pelas ruas
de Belo Horizonte e dos centros das grandes cidades, e, mais cedo ou mais tarde.
qualquer um de nós poderá ser vitima desses criminosos em potencial. Muito
obrigado.

• Sr- Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
• Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas.
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ocupo esta tribuna para dar seqüência à nossa fala do final do ano. Nesta tribuna,
dizíamos que o pacote fiscal do Governo, ou seja, os projetos do IPVA e das taxas e
emolumentos, foi elaborado sem nenhuma preocupação com a arrecadação, tanto que
o Governador enviou a esta Casa um projeto de lei para consertar o problema das
taxas e emolumentos, pois, da forma como é feita a cobrança, ficou praticamente
inviável o acesso das pessoas mais carentes à justiça de Minas Gerais.

Gostaríamos de fazer um alerta aos Deputados: estamos vendo o Governo com
dificuldades perante a justiça para quitar os precatórios. No entanto, até hoje, a
Secretaria da Fazenda - eu dizia também que ela é unia Secretaria boa para tributar,
mas não tem nenhuma competência para arrecadar - não arranjou um mecanismo
para que o Governador possa resolver definitivamente o pagamento dos precatórios.
Ainda não tivemos intervenção no Estado de Minas Gerais em virtude do problema
dos precatórios porque seria uma exceção, em termos de Poderes. Infelizmente, no
Brasil, a justiça somente cobra daqueles que não têm condições, porque, se cobrasse
do Sr. Governador, o Estado estaria hoje sob intervenção, pelo não-pagamento dos
precatórios, como determina a nossa Constituição.

Como desejamos contribuir com o Governo do Estado, apresentamos hoje um
projeto de lei que cria um mecanismo para que o Governo do Estado possa quitar os
precatórios sem precisar mexer no seu caixa, apenas lendo a competência que ele não
tem, principalmente no caso da Secretaria da Fazenda que não tem competência
para arrecadar. Através desse projeto, os titulares dos precatórios podem transferir
seus direitos para os contribuintes que tenham débito com o Estado. Esse mecanismo
não é invenção, é apenas uma cópia daquilo que o Governo Federal faz hoje com os
títulos da divida agrária, que podem ser transferidos de pessoa para quitação de
crédito tributário no nível da União.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Antônio Júlio, percebemos,
com o passar do tempo, a importância de os Poderes se afiarem um com o outro.
Como o feno se afia com o próprio feno, um Poder se afia com o outro, e este é um
Poder próprio para se afiar com o Poder Executivo. V. Exa. começou seu discurso - e
discorre com muita propriedade - falando da importãncia, que as pessoas às vezes
não percebem, deste Poder.

V. Exa. se lembra do final do ano passado, quando esse projeto chegou a esta Casa.
segundo o costume do Executivo, que tem propriamente deturpado - na medida em
que tem impossibilitado a ação deste Poder vocacionado para fiscalizar e orientar o
Executivo - o exercício de seu trabalho. Veja bem que aquele projeto de S. Exa. o
Governador, que aumentava taxas e emolumentos, foi contestado por V. Exa., por
este Deputado e por outros. Na época. afirmamos - e está gravado nos anais desta
Casa - que aquele projeto inviabilizaria totalmente a justiça para a classe média de
nosso Estado. Chamamos para o debate, discutimos, falamos, não fomos ouvidos. Eis



1
33

que agora o Poder Executivo reconhece, posto que tarde. que foi um erro aquele
projeto que chegou aqui no afogadilho, sem dar tempo a este Poder para uma
reflexão. Da mesma forma. sentimo-nos prejudicados - por que não dizer - na
amizade do Executivo, quando fomos oposição ao aumento de impostos. E esta Casa.
juntamente com V. Exa., expunha com muita propriedade para o Executivo outras
opções para se arrecadarem fundos para o Estado, que não no bolso do já tão sofrido
povo do Estado de Minas Gerais. V. Exa. está de parabéns pelo seu pronunciamento.
Aparteei V. Exa. para falar sobre um assunto que parece fora de hora, mas é muito
apropriado, porque estou agora fazendo parte de uma comissão. Não posso deixar de
estar ali, uma vez que está sendo votado um requerimento nosso. O assunto é que a
imprensa notificou ontem com muita propriedade, cumprindo seu papel profético - o
que nos ajuda, o que nos afia -, que esta Casa tem. de certa forma, atrasado as
votações importantes para o povo de Minas, por obstruir ou por não dar "quorum"
para votar os vetos de S. Exa. o Governador. Queremos apenas chamar a atenção
para o fato de que é um dever parlamentar e uni processo natural a obstrução,
quando o parlamentar sente que o veto, se votado com o número de Deputados aqui
presentes, certamente não será derrubado. A culpa, na verdade, não é desta Casa nem
do Deputado que comparece aqui, mas daqueles que não comparecem. Eu chamaria a
atenção para a necessidade de começarmos a atentar para os Deputados que não
comparecem aqui. forçando-nos a obstruir para que vetos não sejam votados e,
conseqüentemente, sejam mantidos. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio* - Queremos completar dizendo que esse projeto não foi
ainda analisado por esta Casa. Mas já levantei esta questão. Teremos oposição na
Secretaria da Fazenda, que tem prejudicado muito este Governo do Estado, assim
como ao povo mineiro.

- Lê o Projeto de Lei n° 1.631/98, publicado em 13/3/98.
Gostaria de mostrar a nossa boa-vontade em ajudar o Governo a resolver o seu

problema de caixa. Sabemos que existem mais de 200.000 ações ajuizadas contra os
contribuintes mineiros. Esses valores representam mais de Rs1.500.000.000,00, que
o Governo estadual não tem conseguido receber, porque há uma grande demanda e
muitos questionainentos. A maioria dos questionamentos são feitos pelas grandes
empresas, que estão ganhando tempo. Esta seria a oportunidade de o Governo
receber desses inadimplentes que têm seus débitos apurados há mais de um ano e de
eles quitarem os débitos. Com isso, o Governo teria mecanismos para quitar os seus
precatórios e estaria isento desses desgastes que estão acontecendo com o
Governador Eduardo Azeredo.

Fica, portanto. Srs. Deputados, a nossa contribuição para que o Governo aprenda a
arrecadar e a pagar os seus débitos, porque há mais de 5 meses o Governo não paga a
alimentação de presos. há mais de um ano não paga os seus aluguéis, não paga os
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precatórios. Estamos, assim, oferecendo esse mecanismo para que ele possa ter
instrumentos legais para fazer um acerto de contas com os precatórios e os
contribuintes mineiros.

Apresentei também, e foi vetado pelo Governador, um mecanismo para que o
Governo pudesse acertar com os seus contribuintes mineiros os créditos e débitos que
o Estado teria com parte da população, que está passando dificuldades, porque o
Governo não paga. mas quer arrecadar.

Esses mecanismos que estamos oferecendo à Secretaria da Fazenda é uma
contribuição para que o Governo possa resolver o seu problema de caixa e ficar livre
de vez dos precatórios, sem mexer com a arrecadação, porque, como diz a lei, só
poderiam ser utilizados aqueles créditos vencidos há mais de um ano.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Nobre Deputado,
aproveitando o pronunciamento de V. Exa., quero deixar aqui o meu pedido ao
Secretário da Cultura. Amilcar Marfins, para que seja destinada uma verba de
RS48.000,00 á Igreja Nossa Senhora de Nazaré. com mais de 300 anos, no
Município de Caeté. Distrito de Morro Vermelho.

Tenho a certeza absoluta de que o nobre Secretário Amilcar Martins irá atender ao
pedido deste Deputado. Por isso vou me antecipar e comunicar a todos os moradores
de Morro Vermelho que, através desse meu pedido, aqui na Assembléia Legislativa,
tenho certeza absoluta de que o Secretário providenciará a verba.

De antemão agradeço ao Governo do Estado e ao Secretário por essa liberação de
R$48.000.00 para a reforma dessa igreja tão antiga. Muito obrigado por esse espaço.
nobre Deputado Antônio Júlio. Muito obrigado, nobre Secretário Amilcar Martins.
Tenho certeza de que o meu apelo será atendido. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio*- O Governo do Estado. Sr. Deputado, tem feito vários
convênios esta semana e está mostrando, principalmente aos Secretários que estão
saindo, que não há dificuldade de caixa. O que está havendo é incompetência do
Governo para tomar conta dos seus recursos.

Se lerem hoje o "Diário Oficial", são vários e vários convênios assinados, com
valores altíssimos. Estamos entendendo que são recursos que começaram a ser gastos
na campanha eleitoral. Não temos nada contra a campanha eleitoral e nem contra os
Secretários que estão saindo. Somos contra o Governo deixar de pagar o 13° salário e
não dizer o porquê e, em contrapartida. ter recursos para celebrar convênios.
principalmente dos Deputados ou dos Secretários que estão deixando o poder. Essa é
a nossa preocupação.

Também dessa forma estamos contribuindo com o Governador do Estado.
oferecendo-lhe mecanismos para receber e pagar os mais de 3 mil precatórios que
deve a muitas pessoas. Então, é essa a nossa contribuição. Não estamos apenas
fazendo oposição. Queremos também que o Estado seja um bom pagador de seus
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compromissos.
* - Sem revisão do orador.

2 Parte (Ordem do Dia)
ja Fase

Abertura de inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à P Parte. a Presidência passa ã 2

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência- nos termos do § 2 0 do ar!. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei no 1.643198, do Deputado Tarcísio Henriques. ao Projeto
de Lei n° 1.204197, do Deputado Guinar Machado, por guardarem semelhança entre
si.

Sala das Reuniões. 31 de março de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente.	 -

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei n° 1.656/98. do Deputado Tarcisio Henriques. ao Projeto
de Lei n° 1.194/97, do Deputado Sebastião Costa, por guardarem semelhança entre
si.

Sala das Reuniões. 31 de março de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.408197, da Comissão de Direitos e Garantias

Fundamentais, em que solicita seja encaminhado ao representante do Ministério
Público da cidade de Passos pedido de informações sobre a fuga de presos da cadeia
daquele município, ocorrida na data que menciona. e de esclarecimentos dos
responsáveis pela evasão e pela tortura dos presos. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto. aprovado o Requerimento n° 2.408197 com a
Emenda n°1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.431197. do Deputado Gilmar Machado. em que solicita seja
encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido de informações
acerca das providências tomadas pelo Ministério Público para a apuração de
irregularidades administrativas que estariam ocorrendo no âmbito daquela
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instituição, conforme expôs em parecer a Dra. Ana Ivanete dos Santos. Procuradora
de Justiça. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelino Carneiro Leão, em que solicita a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, da tribuna, tratar de assunto
relevante e urgente. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de
10 minutos.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelino Carneiro Leão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje vieram a

esta tribuna dois ilustres parlamentares que discorreram sobre o tema da violência;
ambos. Deputados Durval Angelo e Carlos Pimenta, mostraram que a violência
ainda impera no País e que as injustiças persistem.

Apesar das avaliações diferentes, os dois trataram da questão da violência. Um
deles falou sobre o assassinato de um líder comunitário, um líder sindical, uma
liderança regional. Essa pessoa foi assassinada por um pistoleiro a mando de pessoa
influente na região. O que vemos é que o processo de punição ainda não está
concluído. Existem grandes dificuldades, grandes limitações no processo de
aplicação da lei. A aplicação correta da lei, da Constituição, da legislação penal,
seguramente poderia garantir, tanto ao mandante quanto ao executor do assassinato,
uma punição exemplar. Não é necessária nenhuma mudança na legislação.

O Deputado Carlos Pimenta também veio aqui denunciar unia situação de externa
violência na sua região, praticada por um menor, um jovem de 17 anos. Só que, na
minha avaliação, tanto o tex-to apresentado pelo nobre Deputado Carlos Pimenta
quanto a sua avaliação contêm equívocos. Seguramente. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, se o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse aplicado ao pé da letra,
muito da violência praticada na cidade de Montes Claros, por parte desses jovens,
poderia ser evitada. Não é o Estatuto que estimula e facilita a violência, que isenta as
pessoas que não têm idade para serem punidas de acordo com o Código Penal -
portanto, os menores de 21 anos. Os dois casos mostram claramente que, o que faz o
que promove, o que determina o processo de violência é a impunidade, resultante da
falta de aplicação das leis vigentes.

Não é eliminando o Código Penal, a Constituição ou o Estatuto da Criança e do
Adolescente que iremos reduzir a violência. O que podemos e devemos fazer para
reduzi-Ia é aplicar com justiça, com rigor, as leis estabelecidas em nosso pais. Aliás,
está faltando o exercício ou a aplicação das leis no nosso país. inclusive da Lei
Maior, a Constituição: a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Minas
Gerais. E, muito do que falta na aplicação das leis está restrito aos órgãos mais
representativos da sociedade brasileira e da sociedade mineira, inclusive à
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Assembléia Legislativa. Por esta Casa passaram hoje mais de 40 trabalhadores
rurais, que moram à margem da rodovia, que estão esperando terras para nela serem
assentados, para poderem trabalhar, produzir e criar seus filhos com dignidade.

A Constituição mineira, elaborada em 1989, dispõe, no art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. sobre a arrecadação das terras públicas, a
qual é da responsabilidade do Estado, com o fim de identificar, arrecadar e registrar
as terras públicas, e dá um prazo de 18 meses para que isso seja feito. Já estamos há
quase 10 anos da promulgação da Constituição mineira, e nada foi feito. Quero
deixar registrado aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o art. 6° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, com relação à
exigência constitucional, à exigência do povo mineiro e à responsabilidade desta
Assembléia Legislativa e do Governo do Estado de Minas Gerais. O W. 6° diz que o
Estado. no prazo de 18 meses da data da promulgação da sua Constituição, adotará
as medidas administrativas necessárias à identificação e à delimitação dos seus
imóveis, inclusive das terras devolutas. Até hoje, esse tema não tem saído da teoria
do registro da lei.

Estamos vivendo uma situação de extrema dificuldade no Pais e de grandes
necessidades no processo de implementação da reforma agrária, e a Constituição
mineira fala a respeito dessa questão: a ajuda que deve ser dada tanto nos processos
de assentamento. como nos processos de desenvolvimento das políticas agrícolas de
apoio aos pequenos e médios produtores rurais. Infelizmente, continuamos a ver que
as determinações mais valiosas e importantes continuam a ser letra morta. A nossa
Constituição está carecendo de respostas efetivas, tanto do Executivo, quanto do
Legislativo. Não podemos admitir que a Constituição tenha sido elaborada, nesta
Casa, apenas como uma proposta teórica. Nós temos que fazer valer aqui o que foi
escrito por vontade e determinação do povo mineiro e com a nossa responsabilidade.
Quero chamar a atenção: se quisermos combater a violência e superar as dificuldades
que estamos vivendo, teremos que reler a Constituição. com  a preocupação
permanente de fazer valer o que está escrito nela. Do contrário, estaremos aqui
falando que as leis, os estatutos e, eventualmente, a Constituição são ruins para o
Pais.

Deputado Carlos Pimenta. não é o Estatuto da Criança e do Adolescente que nos
prejudica ou estimula a violência, mas sim a falta da sua aplicação. Se aquele jovem,
no primeiro momento em que tivesse praticado um ato irregular, fosse submetido às
determinações do Estatuto, ele estaria sendo submetido aos tratamentos necessários,
não na lógica da punição e da vingança, mas na lógica da recuperação do ser
humano para prestar serviços e desenvolver-se no seio da sociedade de maneira a
produzir, de maneira a servir aos interesses mais legítimos da condição humana, da
fraternidade. da vida digna. das condições adequadas devida.
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Precisamos rever isso na nossa caminhada permanente, senão vamos sempre nos

voltar contra os códigos, os estatutos e, nunca, objetivamente, para o que é mais
importante: as práticas necessárias no sentido de promover a justiça e o bem da
sociedade.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência passa à Y

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Raul Lima Neto, em
que solicita a inversão da pauta de modo que o Veto Total à Proposição de Lei n°
11528 seja apreciado após o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.604. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Pia em que solicita a inversão da
pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 1.543/97 seja apreciado em
primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 705/96, do Deputado José Bonifácio.
que regulamenta o art. 117 da Constituição do Estado e dá outras providências. O
projeto foi incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução ri 0 5.065,
de 1990. Encontra-se em poder da Mesa requerimento do Deputado José Bonifácio,
em que solicita seja o projeto retirado de tramitação. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Arquive-se o projeto.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.195/97 do Deputado Marcelo
Gonçalves, que dispõe sobre a instalação, nas rodovias estaduais, de ondulações
transversais. O projeto foi incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 da
Resolução n° 5.065, de 1990. Encontra-se em poder da Mesa requerimento do
Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita seja o projeto retirado de tramitação.
Em votação, o requerimento, Os Deputados que o aprovam permaneçam coiho se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, para que haja total transparência no

processo de votação, este Deputado solicita a seguinte informação da Presidência:
quais as comissões que já estão funcionando e quantos Deputados estão presentes
nessas comissões. Isso é um referencial importante para que haja garantia no
processo de votação.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que temos, no
momento, urna comissão em funcionamento, com a presença de 6 Deputados. e
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determina ao Sr. Secretário que proceda à chamada para a recomposição do
"quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. Não há "quorum" para

a votação.
Encerramento

O Sr. Presidente - Tendo em vista que os vetos em fase de votação se encontram
sobrestando as demais matérias da pauta, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 10, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
ordinária de amanhã. às 14 horas. com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 6a 	ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas do dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcelios. Mauro
Lobo e Luiz Fernando Faria membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente Deputado Ronaldo Vasconceilos. declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Mauro Lobo que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir.o Presidente
informa que a reunião destina-se a discutir assuntos de interesse da Comissão. Passa-
se à Y Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposição da
Comissão. Sobre a Mesarequerimento do Deputado Ivo José.em que solicita seja
realizado debate sobre o plano operacional para os anos de 1998 e 1999 e a criação
da Associação Interestadual de Usuários do Rio Doce. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Após. o Presidente informa que os membros da Comissão
farão uma visita à Empresa Minerações Brasileiras-MBR-. no dia 2413198, às 10
horas. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 31 de março de 1998.
Irani Barbosa. Presidente - Ronaldo Vasconceilos - Luiz Fernando Faria.

ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉMTO PARA, NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAÇÃO DOS
ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL - DOPS
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,
Wilson Pires, Adelmo Carneiro Leão e Ivair Nogueira, membros da supracitada
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Comissão. Registra-se a presença do Dr. Antônio Ribeiro Romaneili, representante
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB -, convidado para acompanhar os
trabalhos. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Carlos Pimenta,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A Presidência faz a leitura do Oficio n° 090198, encaminhado pela Sra. Norma de
Goes Monteiro. Superintendente do Arquivo Público Mineiro, justificando a sua
ausência nesta reunião. O Presidente esclarece que a finalidade da reunião é ouvir os
depoimentos do Sr. Amilcar Viana Martins Filho. Secretário da Cultura, e da Sra.
Norma de Goes Monteiro. Superintendente do Arquivo Público Mineiro, a qual,
conforme correspondência, não poderá comparecer. A Presidência convida o Sr.
Amilcar Viana Martins Filho a compor a Mesa e, após prestar esclarecimentos sobre
o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito, passa a palavra ao
depoente para suas colocações iniciais. Prosseguindo. o Sr. Amilcar Marfins é
inquirido pelos Deputados Ivair Nogueira, Adelino Carneiro Leão e Carlos Pimenta.
E realizado um debate entre os membros da Comissão a respeito do sigilo que
envolve a documentação que está sendo analisada, do qual participa também o Dr.
Antônio Romaneili. Registra-se a presença do Deputado Dunas Rodrigues. O
Presidente passa a palavra ao Sr. Amilcar Viana Marfins Filho para suas
considerações finais e. após agradecer a sua colaboração, dispensa-o. O Deputado
Adelino Carneiro Leão, com a palavra, apresenta dois requerimentos, em que
solicita, no primeiro, que, em virtude da sua importância, os arquivos encontrados no
Instituto de Identificação sejam lacrados judicialmente e colocados à disposição desta
Comissão; no segundo, solicita que a Sra. Maria Dalce Ricas seja ouvida ainda nesta
reunião. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Presidente convida a Sra. Maria Dalce Ricas a compor a Mesa dos
trabalhos e passa-lhe a palavra, para que faça o seu depoimento. Em seguida, a
depoente é inquirida pelos Deputados Ivair Nogueira e Adelino Carneiro Leão.
Encerrados os questionamentos. a Presidência agradece a participação da Sra. Maria
Dalce Ricas. E necessário registrar que o conteúdo desta reunião consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária,
a ser realizada hoje. ás 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Carlos Pimenta Presidente - Ivair Nogueira - Adelino Carneiro Leão - Bilac Pinto.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 90 DIAS. APURAR A DESTINAÇÃO
DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL -

DOPS
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Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de março de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Pimenta, Ivair Nogueira. Adelino Carneiro Leão e Bilac Pinto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Carlos
Pimenta. declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que
proceda ã leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência faz a leitura de oficio do Sr. Plínio Arantes, no
qual justifica a sua ausência. O Presidente esclarece que a finalidade da reunião é
ouvir os seguintes depoentes: Sra. Sandra Starling, Deputada Federal; Srs. Apoio
Heringer Lisboa médico: Mauricio Vieira Paiva. engenheiro; Carmela Pezzuti e
Plínio Arames. sendo que este último. conforme oficio lido, não poderá comparecer.
A Presidência solicita à Deputada Federal Sandra Starling que componha a Mesa dos
trabalhos e, após prestar esclarecimentos a respeito do funcionamento das comissões
parlamentares de inquérito, passa a palavra à depoente para suas considerações
iniciais. Prosseguindo, a Deputada Federal Sandra Starling é inquirida pelos
Deputados Ivair Nogueira e Adelino Carneiro Leão. Encerrada a participação dessa
depoente. a Presidência agradece a sua colaboração e coloca-a à vontade para se
retirar. Dando continuidade. o Presidente convida para compor a Mesa os Srs. ApoIo
Heringer Lisboa, Mauricio Vieira Paiva e Carmela Pezzuti. Com  a palavra, os
convidados fazem suas exposições. Durante a exposição do Sr. Maurício Vieira
Paiva, comparecem à reunião os Deputados Wilson Pires e Ailton Vilela. O
Presidente, necessitando ausentar-se, passa a direção dos trabalhos ao Deputado
Wilson Pires, Vice-Presidente. A Presidência passa à fase dos debates, quando os
Deputados lvair Nogueira e Adelino Carneiro Leão fazem questionanntos. Com  a
palavra, o Deputado Adelino Carneiro Leão apresenta requerimento solicitando seja
enviado oficio ao Sr. Eparninondas Fulgêncio. Procurador-Geral de Justiça,
solicitando o envio do relatório da representação feita em 219191, pela Deputada
Federal Sandra Starhng a respeito da eventual incineração dos arquivos do extinto
DOPS. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. E necessário registrar que
todo o conteúdo desta reunião, depoimentos e questionamentos, çncontra-se, na
íntegra, nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência
agradece aos Srs. Apoio Heringer Lisboa, Maurício Vieira Paiva e Carmela Pezzuti
os valiosos subsídios prestados aos trabalhos, agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 1998.
Carlos Pimenta. Presidente - Ivair Nogueira - Adelino Carneiro Leão - Wilson

Pires.
ATA DA 83 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO. DA
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PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de março de mil novecentos
e noventa e oito, comparecem na Sala das COmISSÕeS os Deputados Olinto Godinho,
Bené Guedes, Anivaldo Coelho e Wilson Trópia. membros da Comissão supracitada.
Estão presentes, também, os Deputados Ivo José e Geraldo Nascimento. Havendo
número regimental. o Presidente, Deputado Olinto Godinho. declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Não havendo correspondência a ser lida, o Presidente distribui os Projetos de Lei n°5
1.076/96, 1.489, 1.483 e 1.591197, e 1.607 e 1.598198 ao Deputado Wilson Trópia;
1.486, 1.487, 1.474, 1.575 e 1.376197, e 1.606 e 1.600198 ao Deputado .Anivaldo
Coelho; 1.481, 1.488 e 1.587/97. e 1.605/98 ao Deputado Bené Guedes; e 1.482197 e
1.599/98 ao Deputado Carlos Pimenta. A seguir. o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições da Comissão. O Deputado Ivo José apresenta requerimento
em que solicita sejam convidados para participar dos debates desta reunião os Srs.
Múcio Tosta, José Geraldo Siqueira e Hélio Martins da Silva. Professor universitário
da Newton Paiva. Diretor da FITIEMG e Secretário Sindical da Executiva Estadual
do PT, respectivamente. Submetida a votação, é a matéria aprovada. Em seguida. o
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Submetido à discussão e à votação, é aprovado , no 2 0 turno, o Projeto
de Lei n° 1.076196 (relator: Deputado Wilson Trõpia). Logo após. o Presidente
anuncia que a reunião se destina a ouvir as Sras. Jane Maria Coutinho. Técnica da
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social. da Criança e do
Adolescente; Luciinere Leão da Silva. Coordenadora da Comissão Pastoral da Terra
de Nova Era; e os Srs. José Maria Soares. Presidente da Federação dos Trabalhadores
na Indústria Extrativa de Minas Gerais - FITIEMG -; Múcio Tosta. Professor
universitário da Newton Paiva; José Geraldo Siqueira, Diretor da til IhMG. e Hélio
Marfins da Silva. Secretário Sindical da Executiva Estadual do PT. A Presidência
informa que os expositores irão discorrer sobre as demissões dos trabalhadores na
região do Vale do Aço. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Ivo
José, autor do requerimento que motivou o convite A Presidência concede a palavra
aos convidados, de acordo com a ordem mencionada conforme consta nas notas
taquigráficas. O Sr. José Maria Soares exibe, na ocasião, fita de videocassete sobre o
tema em questão e encaminha à Comissão um dossiê de trabalhadores da Cenibra e
empreteiras, para análise da Comissão. A seguir. o Deputado Ivo José apresenta
requerimento em que solicita seja realizada audiência pública na região do Vale do
Aço, em local a ser definido posteriormente,para debater com representantes das
empresas do ramo de eucalipto - Cenibra. Acesita Energética, Companhia Agrícola
Florestal Santa Bárbara - CAF - e representantes de entidades sindicais e da
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sociedade civil, nas regiões dos vales do Rio Doce, do Suassui e do Aço, acerca do
elevado índice de desemprego nesse setor. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 31 de março de 1998.
Carlos Pimenta Presidente - Wilson Trápia - Ambrósio Pinto.
ATA DA 863 REUNIAO ORDINÂRIA DA COMISSÃO DE ADMIMSTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados AJalmar Silva,
Arnaldo Penna, Marcos Helênio e Tarcisio Henriques (substituindo este ao Deputado
Ibrahim Jacob, por indicação da Liderança do Bloco Social Trabalhista), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.Deputado Ajalmar
Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Tarcísio Henriques que
proceda à leitura da ata da reunião anterior. Havendo pedido de dispensa da leitura, o
Presidente dá a ata por aprovada e solicita aos membros da Comissão que a
subscrevam. A seguir,informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e faz a leitura da seguinte correspondência: dos Srs. Saint-Clair Valadares,
Presidente da Câmara Municipal de Arinos; Augusto César Soares dos Santos-
Diretor-Presidente da Associação dos Servidores da RURALMINAS. e Pedro Taruf,
funcionário público estadual. A seguir. o Presidente comunica o recebimento das
seguintes proposições e os relatores a que foram distribuídas: Projeto de Lei
Complementar n° 20196 e Projetos de Lei nos 1.337 e 1.339197 (relator: Deputado
Arnaldo Perna); Projetos de Lei n°s 947196, 1.162, 1.338 e 1405197 (relator:
Deputado Marcos Helênio). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Presidente passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio.
relator do Projeto de Lei Complementar n° 27/97. do Governador do Estado. O
relator solicita prazo regimental para emitir seu parecer, o que é concedido pela
Presidência. A seguir. o Presidente registra a presença do Deputado Kemil Kuinaira.
substituindo o Deputado Tarcísio Henriques, por indicação da Liderança do Bloco
Social Trabalhista. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Perna emite seus
pareceres.mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei nos 1.273/97,
em 20 turno, na forma do vencido em 10 turno; 1.299197, em 20 turno, na forma do
vencido em 10 turno: e 1.320197, em l o turno, com as Emendas nos 1 e 2. Colocados
em discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Após, o
Presidente registra a presença do Deputado Leonídio Bouças, a quem passa a direção
dos trabalhos. A seguir, o Deputado Arnaldo Penna apresenta seu parecer, mediante
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o qual conclui pela aprovação, no l turno, do Projeto de Lei n° 1.479197 com as
Emendas n°s 1 e 2. Na fase de discussão, o Deputado Marcos Helênio solicita vista
da proposição, o que é concedido pela Presidência. A seguir. o Presidente faz retirar
da pauta o Projeto de Lei n° 1.026196, do Tribunal de Contas. por não cumprir os
pressupostos regimentais. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Vem à Mesa requerimento do
Deputado GUinar Machado, solicitando seja realizada audiência pública desta
Comissão com os convidados que menciona, com a finalidade de debater sobre a
atual situação financeira da Imprensa Oficial e esclarecer eventuais ingerências do
Governo Estadual nos recursos da autarquia. O Presidente decide colocar o
requerimento em votação em data oportuna. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, lo de abril de 1998.
Ajalinar Silva, Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Jorge

Eduardo de Oliveira - Antônio Andrade.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO CJNTCO DO PROJETO DE LEI N° 1.504197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.504/97, do Deputado José Militão. visa a declarar de
utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Comunitário de Maçal -
ADCOM-ARAÇAI -, com sede no Município de Araçai.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça.
que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade. Vem agora o
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, na forma regimental.

Fundamentação
A ADCOM-ARAÇAI presta serviços de assistência social, visando a minorar as

dificuldades mais agudas enfrentadas pelas pessoas necessitadas. Assim oferece
assistência médica a gestantes, crianças e idosos e promove campanhas de
distribuição de roupas e alimentos.

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.504197 nos
termos em que foi apresentado.

Sala das Comissões. 31 de março de 1998.
Bené Guedes. relator.
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PARECER PARA TURNO CINICO DO PROJETO DE LEI N° 1.506/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em tela pretende

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE - de Papagaio. com sede no Município de Papagaio.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade na forma
apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
do art. 103, 1, "a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame tem como objetivo a manutenção e a criação de unidades

especializadas na educação de excepcionais, que compreende sua habilitação,
reabilitação e inserção na sociedade.

Além das atividades exercidas dentro de seu estabelecimento de ensino, promove
meios para o desenvolvimento de tarefas em outros locais, como colônias de férias e
clubes.

Realiza. também, relevante trabalho de orientação e esclarecimento à sociedade e
aos pais sobre a conduta que se deve adotar para com os portadores de deficiência.

Vê-se, do mencionado, que é meritória sua declaração de utilidade pública.
Conclusão

Mediante o exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.506197 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 31 de março de 1998.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.521197
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado José Militão, o projeto de lei em tela objetiva declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Baixa do Brejo, com sede no
Município de Riacho dos Machados.

Após ter sido publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça. que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o assunto, nos termos
do arL 103, 1, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade norteia seus trabalhos para o desenvolvimento das atividades
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agropecuárias em Riacho dos Machados.

Para alcançar tal meta poderá construir ou alugar imóveis necessários ao
beneficiamento e à industrialização da produção agrícola e à instalação de oficinas
destinadas a levar novas tecnologias a seus associados.

Também presta a seus associados, por serviços próprios ou convênios. assistência
médica e odontológica. Promove, ainda, palestras educativas e atividades recreativas,
visando a elevar o nível cultural dos associados e seus dependentes.

Desenvolvendo tão relevante trabalho, justo se faz declará-la de utilidade pública.
Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.521/97 na
forma proposta.

Sala das Comissões, j0 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.523197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.523197, do Deputado José Maria Barros, visa a declarar de

utilidade pública o Templo Espírita Amor e Prosperidade, com sede no Município de
Leopt.

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

Fundamentação
A entidade em questão vem prestando importantes serviços de natureza religiosa

uma vez que empreende o estudo e a prática do espiritismo de acordo com os
ensinamentos de Alan Kardec. Além disso, desenvolve, por todos os meios ao seu
alcance, atividades voltadas para o bem-estar social.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição a torna
merecedora do titulo declaratõrio de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.523197 como

apresentado inicialmente-
Sala das Comissões. 10 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.542197
Comissão de Turismo. Indústria e Comércio

Relatório
0 projeto de lei em epígrafe. do Deputado Sebastião Navarro Vieira, objetiva
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declarar de utilidade pública a Associação Mineira de Floricultura - AMIFLOR -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 102, c/c o art. 103,
1. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por

objetivo incentivar o desenvolvimento da floricultura no Estado, promover
intercâmbio comercial e tecnológico, estimular o comércio interno e externo de
flores, plantas ornamentais, acessórios e Sumos, preservar o meio ambiente,
promovendo ações e colaborando com entidade públicas e privadas que busquem a
harmonia com o meio ambiente e o desenvolvimento auto-sustentÁvel.

A instituição firmou convênio com a Associação Municipal de Assistência Social -
AMAS - e treinou 42 adolescentes carentes, para trabalharem como auxiliares de
jardinagem, e os encaminhou a emprego. Firmou, também, convênio com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e treinou 28 jardineiros.

Além das atividades de apoio à comunidade, a Associação fez acordo com a
CEMJG para ministrar cursos de arborização urbana, e o setor de assistência técnica
da entidade auxilia na implantação de novos projetos de floricultura na zona rural.
Também vem apoiando as escolas na implantação de cursos de formação profissional
de jardineiros, já tendo sido atendidos, aproximadamente, 2.500 alunos.

Tudo isso vem qualificar a entidade para receber o titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.542197 na forma

original.
Sala das Comissões. 10 de abril de 1998.
Paulo Piau. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° .1.559/97
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em análise

propõe seja declarada de utilidade pública a Fundação Nacional de Asma e Alergia
Souza Lima, com sede no Município de Belo Horizonte.

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice à sua tramitação. deve esta Comissão, agora, deliberar
conclusivamente sobre o projeto. nos termos regimentais.

Fundamentação
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A Fundação Nacional de Asma e Alergia Souza Lima foi fundada com a finalidade

de desenvolver programas de saúde por meio de campanhas de esclarecimento e
atendimento médico-fisioterápico e de pesquisa científica das especialidades de
alergia e imunologia.

Assim, colabora para o controle dessas doenças, que estão em ascensão no mundo
todo, inclusive no Brasil, por motivos que a Medicina ainda não esclareceu, mas que
parecem estar relacionados ao meio urbano, à poluição e à presença crescente de
elementos causadores de alergia dentro e fora das casas.

Por se tratar de enfermidades crônicas, mas que podem ser controladas com
tratamento constante, o trabalho da entidade é de vital importância, merecendo o
nosso profundo respeito.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.559197 na

forma original.
Sala das Comissões. 31 de março de 1998.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.437197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Dinias Rodrigues. o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pública a Ação Comunitária Social de Sete Lagoas - ACOSSEL
-, com sede no Municipio de Sete Lagoas.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o assunto, reconhecemos

a importância em se declarar de utilidade pública a entidade mencionada, tendo em
vista a relevância de seus trabalhos, voltados para a assistência às mães, às crianças e
aos idosos carentes do Município de Sete Lagoas

E importante ressaltar, também, que ela aloja idosos e desabrigados, fornece-lhes
roupas e alimentos e presta-lhes serviços médicos essenciais.	-

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n°

1-437197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 31 de março de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.457/97
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
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O projeto de lei em exame, da Deputada Elbe Brandão, institui o Dia Estadual de

Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida.
A matéria, que tramita em regime de urgência- foi aprovada no 1° turno, com a

Emenda n° 1. Cabe a esta Comissão, portanto, sobre ela deliberar conclusivamente
no 2° turno, nos termos regimentais.

Atendendo ao disposto no art. 189, § 1°, do Regimento Interno, cumpre-nos. ainda,
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Ao propor a instituição do Dia Estadual de Ação da Cidadania contra a Miséria e

pela Vida o legislador visa a combater a fome e iniciar, com o desenvolvimento dos
programas a que alude o projeto, a construção de uma sociedade democrática, justa e
solidária.

A escolha do dia 9 de agosto como data comemorativa homenageia o sociólogo
Herbert de Souza. o Betinho, que se notabilizou na comunidade brasileira pelo
trabalho em prol dos menos favorecidos.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.457197 na forma

do vencido no 10 turno.
Sala das Comissões. 1 0 de abril de 1998.
João Batista de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.457197

Institui o Dia Estadual de Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituído o Dia Estadual de Ação da Cidadania contra a Miséria e

pela Vida, a ser comemorado anualmente. no dia 9 de agosto.
§ 1° - As comemorações alusivas à data compreendem a realização de seminários.

debates. campanhas e outras atividades que visem à erradicação da miséria e da fome
e ao estimulo da participação popular no resgate dos princípios éticos de igualdade,
liberdade, participação. diversidade e solidariedade.	 -

§ 20 - Para a realização dos eventos mencionados no parágrafo anterior, o Poder
Executivo Estadual poderá celebrar acordos com os municípios e as entidades
organizadas da sociedade civil interessados na participação.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.249/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.249197. do Deputado Ronaldo Vasconceilos. que declara de
utilidade pública a Associação dos Moradores de Cardosos, com sede no Município
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de Urucânia, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda-

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.249/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Cardosos, com sede

no Município de Urucânia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores de

Cardosos. com sede no Município de Urucánia.
Mi. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 1998.
Dunas Rodrigues, Presidente: Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.276/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.276197, do Deputado João Leite, que revoga a Lei n° 11.877,
de 24/8/95, que declara de utilidade pública o Conselho Federal dos Pastores do
Brasil - C.F.P.B. -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.276/97
Revoga a Lei n° 11.877, de 24 de agosto de 1995, que declara de utilidade pública

o Conselho Federal dos Pastores do Brasil - C.F.P.B. -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica revogada a Lei n° 11.877, de 24 de agosto de 1995, que declara de

utilidade pública o Conselho Federal dos Pastores do Brasil - C.F.P.B. -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Mi. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dunas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Perna, relator - Kemil Kurnaira.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.309/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.309197, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que declara
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de
Paraisópolis, com sede no Município de Paraisópolis, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.309197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE - de Paraisópolis, com sede no Município de Paraisópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Paraisópolis. com sede no Município de Paraisópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Pena relator - Kemil Kuinaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.367/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.367197, do Deputado Antônio Júlio, que declara de utilidade
pública a Associação dos Proprietários e Moradores do Bairro São José de Pará de
Minas, com sede no Município de Pará de Minas, foi aprovado no 2 0 turno, na forma
do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.367/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários e Moradores do Bairro

São José de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Proprietários e

Moradores do Bairro São José de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de
Minas.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente -- Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.369197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.369197, do Deputado Geraldo Rezende, que declara de
utilidade pública o Lar Maria NoMna da Costa com sede no Município de São
Roque de Minas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.369197
Declara de utilidade pública o Lar Maria Nolvina da Costa, com sede no

Município de São Roque de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar Maria Nolvina da Costa, com

sede no Município de São Roque de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ML 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dunas Rodrigues, Presidente -- Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.402197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei d .  do Deputado Antônio Andrade, que declara de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de
Vazante, com sede no Município de Vazante, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.	 -

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.402/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE - de Vazante, com sede no Município de Vazante.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Vazante, com sede no Município de Vazante.

An. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário-
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dunas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Kemil Kuinaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.409197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.409/97, do Deputado José BoniIcio, que declara de utilidade
pública a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, com sede no Município de
Barbacena, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.409197
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. com  sede

no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de

Barbacena, com sede no Município de Barbacena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dunas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.410/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ti0 1.410/97, do Deputado Francisco Ramalho, que declara de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Nova
Serrana, com sede no Município de Nova Se~ foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.410197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
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APAE - de Nova Serraria, com sede no Município de Nova Serrana.

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

Excepcionais - APAE - de Nova Serraria, com sede no Município de Nova Serrana.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.415197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.415/97, do Deputado Francisco Ram1ho, que declara de
utilidade pública a Associação dos Moradores das Vilas Vilaça e Vila Tavares, com
sede no Município de Itaúna, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.415197
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores das Vilas Vilaça e Vila

Tavares, com sede no Município de ltaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores das Vilas

Vilaça e Vila Tavares, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente -- Arnaldo Perna, relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.416197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.416197, do Deputado Paulo Nau, que declara de utilidade
pública o Grupo Espírita Amor Cristão, com sede no Município de Uberaba. foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.416197
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Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Amor Cristão, com sede no

Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita Amor Cristão, com

sede no Município de Uberaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente: Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.417197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.417197, do Deputado Anderson Adauto, que declara de
utilidade pública a Creche Etelvina Caetano de Jesus, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.417197
Declara de utilidade pública a Creche Etelvina Caetano de Jesus, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Etelvina Caetano de Jesus.

com sede no Município de Belo Horizonte-
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Perna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.418/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.418/97, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que declara
de utilidade pública a Creche Comunitária da Vila Sumaré, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.418197

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária da Vila Sumaré, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Sumaré, com sede no Município de Belo Horizonte.
MI. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.420/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.420/97, do Deputado José Militão, que declara de utilidade
pública a Associação Comunitária de Pai Pedro Clube da Amizade, com sede no
Município de Pai Pedro, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.420197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pai Pedro Clube da

Amizade, com sede no Município de Pai Pedro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Pai

Pedro Clube da Amizade, com sede no Município de Pai Pedro.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dúnas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.42 1/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.42 1/97, da Comissão de Saúde e Ação Social. que institui o
Dia do Instrumentador Cirúrgico, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.42 1/97
Institui o Dia do Instrumentador Cirúrgico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituído o Dia do Lnstruinentador Cirúrgico, a ser comemorado

anualmente, no dia 6 de maio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.422/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.422197, do Deputado José Maria Barros, que declara de
utilidade pública a Fundação de Apoio aos Portadores de Neoplasias In fantis Ricardo
Movsés Jr.. com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.422/97
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio aos Portadores de Neoplasias

Infantis Ricardo Movsés Jr.. com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio aos Portadores

de Neoplasias Infantis Ricardo Movsés Jr.. com sede no Município de Juiz de Fora.
At 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Peuna relator - Kemil Kuxnaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.430197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.430/97, do Deputado Ambrósio Pinto, que declara de
utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa Terezinhia, com sede
no Município de Passa-Quatro. foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1°
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.430197

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa
Tere7inha com sede no Município de Passa-Quatro.

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

Santa Tere7inha com sede no Município de Passa-Quatro.
Axt 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente -- Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.431197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.43 1/97, do Deputado Dinis Pinheiro, que declara de utilidade
pública a Sociedade São Gemido, com sede no Município de Ibirité, foi aprovado nos
turnos regimentais. sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.431197
Declara de utilidade pública a Sociedade São Gemido. com sede no Município de

Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade São Geraldo, com sede no

Município de Ibirité.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente -- Arnaldo Perna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.432197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.432/97. do Deputado Dinis Pinheiro, que declara de utilidade
pública a Fundação Maria Luzia de Andrade - Fundação Dona Preta -, com sede no
Municipio de Juatuba. foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda ri0 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada. nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento
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Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.432197

Declara de utilidade pública a Fundação Maria Luzia de Andrade - Fundação Dona
Preta -, com sede no Município de Juatuba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Maria Luzia de Andrade -

Fundação Dona Preta -, com sede no Município de Juatuba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.435/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.435197, do Deputado Paulo Schettino. que declara de
utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Dom Cabral -
AMABADOC -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.435197
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Dom

Cabral - AMABADOC -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

do Bairro Dom Cabral - AMABADOC -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dunas Rodrigues, Presidente- Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.436197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.436197. do Deputado Francisco Ramalho, que declara de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de
Itamonte, com sede no Município de Itamonte. foi aprovado no 20 turno, na forma do
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vencido no 1° tino.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1436197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

ÀPAE - de Itamonte, com sede no Município de Itamonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Itamonte, com sede no Município de Itamonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1999
Dunas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.45 1/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.451/97, do Deputado lvair Nogueira que declara de utilidade
pública a Associação Comunitária do Conjunto Granja Verde - ACCGV -, com sede
no Município de Betiin, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.451/97
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto Granja Verde

- ACCGV -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:	-
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Conjunto Granja Verde - ACCGV -, com sede no Município de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente: Arnaldo Perna. relator - Kemil Kumaira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.458197
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.458197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que declara de
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utilidade pública a Federação das Associações Comunitárias de São Gonçalo do Rio
Preto, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Preto, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.458/97
Declara de utilidade pública a Federação das Associações Comunitárias de São

Gonçalo do Rio Preto. com sede no Município de São Gonçalo do Rio Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Pica declarada de utilidade pública a Federação das Associações

Comunitárias de São Gonçalo do Rio Preto, com sede no Município de São Gonçalo
do Rio Preto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 1998-
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Kemil Kumaira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou. em 31/3/98, as seguintes comunicações:
Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Angelo

Rezende Costa, ocorrido em 28/3/98. nesta Capital- (-Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Wanderlev Ávila. dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Luiz

Paulo de Oliveira, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado José Militão, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Eluiz

Carlos de Andrade Moreira ocorrido em 2813198, em Santa Rita do Sapucai. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRk 3 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA 356a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1°14/98
Presidência dos Deputados Francisco Ramalho e Maria Olivia

Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: 13 Fase (Expediente): Ata -
Questão de ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência de
"quorum" para continuação dos trabalhos - Correspondência: Oficios - Y Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nas 1.681 e
1.682/98 - Requerimentos n os 2.537 a 2.540198 - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Ibraliim Jacob. José Militão. Ajiderson Adauto, Antônio Roberto e Paulo
Nau - Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves

- Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Aliton Vilela - Ajalinar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kuinain - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Rógis - Maria José Haueisen - MaS Torres - Mauro Lobo -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14h15min. a lista de

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

Ia Parte
P Fase (Expediente)
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Ata
- A Deputada Maria Olivia. 5 2 Secretária, nas funções de 2°-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Solicito o encerramento, de plano, da reunião, porque
não há não "quorunf' regimental para a continução dos trabalhos.

O Sr. Presidente - A lista decomparecimento está acusando a presença de 29
Deputados.

O Deputado Durval Angelo - Mas V. Exa. pode verificar que em Plenário não há
nem 15 Deputados. O número regimental exigido é de 26. Talvez para a leitura da
ata e para a abertura dos trabalhos houvesse esse número, mas, no momento, não há
mais.

O Sr. Presidente - Tendo em vista o fato de termos matéria importante para ser
votada a Presidência vai determinar a recomposição do "quorum". Com a palavra, a
Sra. Secretária. Deputada Maria Olivia, para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária - (-Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. Portanto, há' 'quorum"

para a continuação dos trabalhos.
Correspondência

- O Deputado Paulo Schettino, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Da Sra, Heloisa Maria Penido de Azeredo. Presidente do SERVAS, agradecendo

convite para a reunião especial em homenagem a D. Serafim Fernandes de Araújo.
Do Sr. João Martins Sales Filho. Diretor-Executivo da Rádio e TV Bandeirantes

MG, prestando informações solicitadas para subsidiar os trabalhos da CPI dos
Bingos. (- A CPI dos Bingos.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.681198

Declara de utilidade pública o Projeto para Atendimento ao Menor e F:nília -
PAMEF -. com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Projeto para Atendimento ao Menor

e Família - PAMEF -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ArL 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 30 de março de 1998.
Paulo Schettino
Justificação: O Projeto para Atendimento ao Menor e Família é instituição sem fins

lucrativos, de caráter beneficente, que não discrimina raça. cor, condição social,
credo político ou religioso. Tem personalidade jurídica própria e duração por tempo
indetenuinado. Seus objetivos são os de reivindicar junto aos órgãos competentes
recursos que venham beneficiar o menor e sua famí l ia nas áreas de educação, saúde e
alimentação e desenvolver e administrar programas que atendam as necessidades
levantadas pelas famílias assistidas.

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

PROJETO DE LEI N° 1.682198
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores Sem-Casa do Bairro

Betânia e Regiões de Belo Horizonte - ASCA -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores Sem-Casa

do Bairro Betânia e Regiões de Belo Horizonte - ASCA -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°-Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Associação de Moradores Sem-Casa do Bairro Betânia e Regiões de

Belo Horizonte - ASCA - baseia suas ações nos princípios de solidariedade humana e
justiça social. Não tem caráter politico-partidário, religioso ou fins lucrativos de
qualquer espécie.

Seu objetivo é reivindicar o beneficio da casa própria para os seus associados, com
o propósito de trazer para os respectivos familiares a segurança e a tranqüilidade de
uma vida diga, a que deveria ter direito todo cidadão brasileiro. Ademais, a
entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública.

Em vista do exposto, esperamos a anuência dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
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N° 2.537198, do Deputado Gemido Rezende..solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado 'e ao Diretor-Geral do DER-MG. com vistas a que seja
autorizada a pavimentação asfáltica da rodovia que liga o Município de Grupiara ao
Município de Estrela do Sul. (- À Comissão de Transportes.)

N° 2.538198. do Deputado Paulo Scliettino. solicitando seja encaminhado oficio ao
Comandante-Geral da PMMG, com vistas a enaltecer a atuação dos militares
integrantes do Corpo de Bombeiros que participam do combate ao incêndio que vem
assolando o Estado de Roraima. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.539198. do Deputado Paulo Schettino. solicitando seja formulado apelo ao
Presidente da CEMIG. com vistas à instalação de rede elétrica em parte do Bairro
São Sebastião. Paiol, no Município de Soledade de Minat (- A Comissão de
Transportes.)

N° 2.540198. do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente da TELEMIG, com vistas a que seja instalado um telefone público no
Bairro São Sebastião. Paiol, no Município de Soledade de Minas. (- A Comissão de
Transportes.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente e Srs. Deputados. em trinta e um de

março de 1964. faz exatos trinta e quatro anos, instituiu-se a ditadura militar no
Brasil. Para aqueles que sentiram na carne, como eu. e também para os brasileiros.
mesmo os jovens, que buscam na história do seu Pais o conhecimento e os
fundamentos da sua ação política - para todos estes. o 31 de março é um marco
definitivo.

Nada significa. nós sabemos, para os imediatistas, aqueles que fazem da política
profissão e degrau para lucros fáceis.

Foram 22 anos de ditadura militar, mais de uma geração comprometida com o
atraso. A meu ver, esses 22 anos significaram 50 anos de atraso. Tomemos o
exemplo da reforma agrária. Era unia bandeira do Governo João Goulart. Se tivesse
sido feita então. não estaríamos hoje diante deste impasse. O Movimento dos Sem-
Terra - MST - não estaria aí invadindo terras e repartições públicas, em luta pela
justiça social.

Mentes e corações não teriam sido dominados pelo neo-liberalismo, como agora o
são. Eufemismos e metáforas como globalização e internacionalização da economia
não seriam verdades soberanas. disfarçando as verdadeiras intenções do sistema de
poder de império do capitalismo. Hoje, mais do que nunca. capitaneado pelos
Estados Unidos da América, com pouquíssima ou nenhuma oposição.

Não posso deixar de lembrar, senhores. o nacionalismo, o patriotismo de homens
como Celso Brandt Então Ministro do Governo João Goulart. foi ele o autor da lei
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que proibia a remessa de mais de 12% dos lucros das empresas estrangeiras a seus
países de origem. As mesmas que aqui chegavam sem capital nenhum conseguiam
terrenos, subsídios, capitais, mão-de-obra farta e barata e, ao obterem lucro. jamais
pensavam em investi-lo no nosso Pais. Com  a anuência do CACEX, o lucro era
inteiramente remetido para fora, selando os interesses entre os entreguistas nacionais
e os capitalistas estrangeiros.

Alguns poucos lucraram, e muito, com a revolução de 1964. Perdeu o Brasil,
perdeu o povo brasileiro, perdeu nossa economia, prejudicou-se o desenvolvimento
de um país que tem todas as condições para ser auto-suficiente, modelo de nação no
concerto da civilização mundial.

Sr. Presidente. Srs. Deputados, hoje, tambéni falaremos sobre a reforma da
Previdência e as privatizações.

A propósito da votação, pela Câmara dos Deputados. da Proposta de Emenda à
Constituição n° 33/95, que trata da Previdência Social, gostaríamos de endossar as
palavras proferidas em discurso do Deputado Federal Zaire Rezende naquela Casa.
Ele defende teses radicalmente contrárias às que vêm sendo colocadas em pauta pela
Situação - de que o quadro da Previdência Social é caótico, incorrigível e de que
seria necessário e urgente reformá-la

Ele faz reflexão profunda sobre o que estaria por trás da divulgação dos índices
sinistros e das provas irrefutáveis da falência do sistema atual. Esta é a tarefa da
Oposição: desmascarar as aparentes boas intenções de um governo neoliberal,
comprometido mais com o Fundo Monetário Internacional do que com o povo
brasileiro.

Revela que a tramitação da matéria foi impedida por manobras como a do então
Presidente da Câmara. Luiz Eduardo Magalhães. que avocou-a ao Plenário para
evitar que fosse rejeitada na Comissão Especial encarregada de discuti-Ia.

Denuncia a rapidez e; a facilidade com que a reforma está sendo aprovada, a
ausência de debate, a adesão incondicional à globalização e a uma pretensa
modernidade.

Moderno, no entender do Deputado Zaire Rezende - que honra as tradições
mineiras na Câmara Federal - e também no nosso entender, moderno é um Estado
que protege o cidadão, garantindo o pleno exercício da cidadania, por meio do acesso
aos direitos fundamentais da pessoa humana. Moderna é a universalização da
Previdência Social, cujo financiamento deve competir a toda a sociedade de forma
direta e indireta, por meio de recursos do orçamento e de contribuições sociais.

Muitas perguntas permanecem sem resposta quanto à Previdência Social no Brasil:
exatamente quanto se arrecada? Quais são as ações de combate à sonegação? Para
onde vão os recursos que, destinados à seguridade, são desviados para outros fins?
Quais são os critérios para anistia e isenção fiscal, onde estão os privilégios?
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O Deputado Zaire Rezende afirma que o sistema, a julgar pelos números
fornecidos exatamente por publicações oficiais da Previdência Social, não é
deficitário. Muito pelo contrário.

A reforma, como está colocada, significa atraso e retrocesso, quebra a
universalidade da Previdência e permite que volumosos recursos sejam repassados
para o caixa das seguradoras privadas - essas que operaa basicamente, no mercado
financeiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o objetivo real do Governo Fernando Henrique
Cardoso é a privatização, como em todos os outros setores: transforma-se a
Previdência em mercado de capitais e os beneficios, em investimentos de risco. Não é
à toa que o Presidente da Caixa Econômica Federal acaba de anunciar a liberação de
E3600.000.000.00 para o "convencimento" dos Deputados Federais na votação da
reforma.

A opinião pública clama para que seus representantes não aceitem passivamente o
papel que lhes é destinado pelo Executivo; o Legislativo não deve ser, não é uni
balcão de negócios, não está a reboque do Governo. O Legislativo ë um poder que
decide fundamentalmente por meio do mandato que recebe da população. O
parlamentar é o cidadão por excelência Como é que ele pode dar seu voto em troca
da liberação de verbas para executar obras em sua região, com a maior desfaçatez.
com a maior indiferença, menosprezando a inteligência e o bom-senso da população?

O processo de privatização da TELEBRÂS é outro escândalo que vimos denunciar
nesta tribuna. A TELEBRAS dá lucro fabuloso, implantou um modelo supermoderno
de telecomunicações no Brasil, com tecnologia e recursos próprios, forjados por meio
do trabalho do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Empresa localizado em
Campinas. SP. O Sistema TELEBRAS é hoje um dos mais avançados do mundo.

Nos países da Europa. podemos ver que as maiores operadoras de
telecomunicações são nacionais e estatais. como, por exemplo, na França. a France
Telecom, e. na Alemanha. a Deutsch Telecom. O mercado é aberto, mas elas
dominam grande parte dele.

No entanto, o Presidente FHC prepara a privatização do setor aumentando em
2.800% o preço da assinatura básica, prejudicando o consumidor e favorecendo o
lucro, interesse maior das companhias privadas que dela se beneficiarão.

O princípio da universalização do acesso às telecomunicações ficará
comprometido. Que operadora se disporá a investir em cidades pequenas ou distantes
dos grandes centros, ou mesmo na Região Norte - sem margem de lucro? E muito
estranho querer privatizar a TELEBRAS sabendo-se que ela possui uma planta atual
de telecomunicações instalada, tecnologicamente falando. e crescendo acima dos
índices internacionais.

Outro caminho não segue o Governo Estadual. Em sua sanha de privatização,
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tenta, a qualquer custo, fazer-nos passar goela abaixo a venda das ações da
COPASA. A Câmara Municipal de Montes Claros, entre outros segmentos,
manifesta-se contrária a essa privatização, temendo que os compromissos da empresa
com a cidade sejam colocados em segundo plano. O melhoramento das redes de água
e esgoto para o município eram programas definidos da COPASA. E depois da
privatização? Será que os novos donos irão honrar os compromissos? A julgar pela
Light. no Rio de Janeiro, e pela Vale do Rio Doce, os Vereadores de Montes Claros
têm toda razão em seu receio. A nova direção da Light aumentou os preços, mas o
Rio sofre de apagões constantes e demorados. A Vale do Rio Doce vem se recusando
a construir o ramal ferroviário Pirapora-Unai. mesmo tendo assumido o
compromisso quando estava sob o controle estatal.

Tambémjá marcou data para o leilão do Banco do Estado de Minas Gerais -31 de
Julho - após haver demitido 4 mil pessoas e gasto R$100.000.000,00 para colocar a
instituição em condições de ser vendida. E. de antemão, o Secretário Adjunto da
Fazenda. Luiz Antônio Athaide, anuncia que o dinheiro da venda será usado para
pagar dividas com o Governo Federal! Isso é um absurdo, vender para pagar dividas
ao Governo Federal!!

O jornalista Celso Pinto, em sua coluna sobre economia no "Jornal do Brasil",
garante: nos acordos de renegociação dos Estados com Brasilia. as empreiteiras já
montaram seus;" lobbies". por meio da Confederação Nacional da Indústria, para
incluir o que têm a receber. São palavras de Sérgio Andrade. da Andrade Gutierrez:
"Nossas obras existem, podem ser visitadas, mas a percepção é que nós não
precisamos ser pagos. enquanto os banqueiros recebem tudo com juros." Diz que a
Andrade Guüerrez tem cerca de R$800.000.000.00 a receber.

E o funcionalismo público estadual? E os créditos devidos por precatórios
trabalhistas? E a educação e a saúde do povo - não merecem prioridade?

Haja modernidade! Haja globalização! Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Militão.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sras. Deputadas, há

poucos dias o Deputado Ronaldo Vasconceilos subiu a esta tribuna para fazer sua
apologia ao imposto único ou imposto eletrônico ou imposto sobre- cheques. Esse
chamado imposto sobre cheques é uma utopia que poucos tributaristas e alguns
economistas dizem ser a solução para o nosso País. Na verdade, entendemos que o
chamado imposto único seria uma novidade do Brasil, apenas, porque nenhum outro
país do mundo implantou alguma coisa semelhante. E aí vem a indagação: por que
será que essa descoberta, que seria um ovo de Colombo para alguns tributaristas
brasileiros, não foi implantada nos países de Primeiro Mundo? Esses países não
fizeram isso até agora porque eles não pensam em alcançar. através do processo de
tributação, todas as camadas da população, como se todos tivessem a mesma renda,
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como se toda a população tivesse o mesmo ganho, o mesmo rendimento. E também
como se todo processo produtivo do pais, o processo agrícola, o processo industrial
ou os chamados serviços fossem da mesma forma alcançados pelo mesmo processo
de produção ou industrialização. Ora. quando se pensa em tributar com uma aliquota
única toda uma população, evidentemente, estamos penalizando aqueles de menor
renda, aqueles assalariados ou aqueles que vão ao Banco porque possuem suas
economias vinculadas ao sistema bancário. Eles não imaginam que uma camada da
população mais rica, que seria alcançada por esse imposto eletrônico, poderia fugir
dessa tributação, buscando outras formas de fazer seus negócios. E o imposto
eletrônico também teria a ineficácia de fazer com que essa tributação fosse feita em
cascata. e essa cascata atingisse o final do processo produtivo numa grande aliquota.
E existe ainda um outro defeito, que talvez seja o mais cruel: nenhum país do mundo
exporta imposto. Todos os países exportam os seus produtos imunes de tributação. E
no sistema do cheque único, que alguns querem implantar no Brasil, evidentemente,
as exportações seriam também alcançadas por essas aliquotas em cascata. As vezes
até me admira que alguns políticos, algumas pessoas que têm certa predominância
dentro do sistema, venham pregar esse imposto único como se fosse a grande
descoberta do Brasil.

E necessário que haja um sistema tributário para transferir renda das pessoas mais
ricas para as camadas mais pobres da população, exatamente como o Imposto de
Renda. como o imposto sobre a propriedade, D'TU. e o imposto sobre veículo. IPVA.
Assim é que se pode fazer uma melhor distribuição da renda.

Aliás, no Brasil ainda se faz isso com muita deficiência. Não se tributa herança. A
herança é tributada com uma alíquota única independentemente do seu tamanho e
do parentesco dos herdeiros. Tanto faz ser mãe, filho, ascendente ou descendente
direto do falecido ou primo longínquo, que a tributação é sempre a mesma. Isso não
ocorria no Brasil antes da reforma tributária de 1966 e não ocorre também em
diversos países do mundo.

Alguns ainda dizem que o sistema do imposto único facilitaria a fiscalização,
diminuiria o processo da sonegação, e, conseqüentemente. o custo da fiscalização
desse imposto seria muito menor do que os chamados impostos indiretos, com os
quais convivemos hoje. Não concordo com isso. Vivemos um momento de
crescimento do Pais e precisamos modificar, com uma certa urgência. os impostos
que incidem diretamente sobre a produção, que são o IPI e o ICMS.

O Deputado Ronaldo Vasconceilos (Em aparte)* - E muito bom debater com V.
Exa.. Deputado José Militão. embora. nesse caso especifico, tenhamos posições
diferentes.

Quero apenas lembrar a V. Exa. que o Governador do Estado. Dr. Eduardo
Azeredo. que é do mesmo partido do ilustre Deputado, há pouco tempo. numa
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entrevista pública, posicionou-se favoravelmente ao imposto eletrônico, que, na
verdade, não é o imposto único. O imposto eletrônico seria composto de três
impostos: imposto de transações financeiras, imposto de exportações e imposto de
propriedade. Ele, em sua visão, acrescentou também o Imposto de Renda. O imposto
eletrônico começa a ganha r mais simpatia. O próprio Governador do Rio de Janeiro.
Marcelo Alencar, e o Governador de São Paulo, Mário Covas, também do PSDB,
interessaram-se em estudar a questão.

Precisamos caminhar, talvez nem para o imposto único ou o imposto eletrônico,
para um projeto nacional de reforma tributária e fiscal, para que fiquemos com cinco
ou seis impostos.

Gostaria de saber a opinião do ilustre Deputado José Militão, agradecendo o aparte
concedido.

O Deputado José Militão - Somos favoráveis a urna mudança no sistema de
tributação brasileira. Não é possível termos um sistema tributário que atinja
diretamente a produção, como é o caso do 1H e do ICMS. O Governo Federal, nessa
proposta que se encontra no Congresso Nacional, propõe tirar os impostos da
produção, tanto agrícola quanto industrial, e transferi-los para a ponta, que é o
consumo.

Vamos ter, certamente, muita resistência quanto a essa nova forma de tributação,
principalmente por parte dos Estados mais ricos - Rio de Janeiro. São Paulo, Minas
Gerais. Paraná, Rio Grande do Sul e. Santa Catarina - em virtude de eles serem
produtores e não consumidores, como é o caso dos Estados do Nordeste.

Defendemos também que é preciso haver urna reforma tributária. Não
concordamos com que essa reforma passe pelo imposto único, porque ele penalizaria
extremamente as camadas mais humildes em beneficio das mais ricas. E como o caso
do IPVA. Tivemos uma discussão muito grande, no final do ano passado, sobre esse
imposto. Uns se posicionaram a favor, e outros contra o aumento da aliquota.
Devemos lembrar que cada vez que fazemos uma tributação do IPVA atingimos
apenas dois em cada dez mineiros. Portanto, estamos tributando uma camada muito
pequena da nossa população, porque é ela que detém o maior número de veículos.
Conseqüentemente, quando tributamos com impostos diretos, como é o caso do
IPTU. do IPVA e do Imposto de Renda, permitimos que se faça uma transferência de
receita da camada mais rica da população para a mais pobre, com obras de infra-
estrutura, água. luz e uma série de beneficios que o Governo tem a obrigação de levar
para essa parte da população.

Também disse o Deputado Ronaldo Vasconcellos que o Governador Eduardo
Azeredo declarou á imprensa que seria favorável ao imposto único. Talvez S. Exa. o
Governador não tenha ainda escutado o pessoal técnico da Secretaria da Fazenda
nem os bons tributaristas de Minas Gerais para fazer urna melhor avaliação sobre a
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conveniência de se ter um imposto único ou fazer uma reforma tributária que possa
gerar mais empregos, aumentando, conseqüentemente, o processo de produção
agrícola e industrial. Muito obrigado. Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, diz o dito popular

que a mentira tem perna curta. E é verdade, pois nem com toda a propaganda do
mundo se consegue enganar a todos o tempo inteiro. Podemos confirmar essa
máxima popular depois de ler uma matéria publicada pelo jornal "Hoje em Dia", em
2713198. Segundo nos informa o jornal, o Programa Brasil em Ação. a menina dos
olhos do Presidente da República só existe no papel, pois a maior parte das 42 obras
desse programa estão paralisadas. Vejam o exemplo das cinco obras do Brasil em
Ação que iriam beneficiar o Estado de Minas Gerais. A primeira é a duplicação da
Rodovia Fernão Dias. A obra foi iniciada quando Itamar Franco era ainda Presidente
da República e Hélio Garcia. Governador. Com toda a propaganda oficial,
principalmente no período eleitoral passado, acreditávamos que, pelo volume de
verbas aplicadas, a estrada já estava praticamente pronta. Tivemos uma surpresa
quando nos defrontamos com a realidade da 381. uma obra que existiu, até o final do
Governo Hélio Garcia. apenas no papel. Procura-se repetir a mesma história nesta
eleição. Só agora o Governo Federal conseguiu entregar ao tráfego metade dessa
estrada que está em processo de duplicação. Curiosamente, nem o ex-Presidente da
República nem o ex-Governador Hélio Garcia estiveram presentes na inauguração da
metade dessa obra que eles, na verdade. viabilizaram. Aliás. nessa inauguração - nós
pudemos perceber quando assistimos pela televisão -, o Governo Federal não teve
nem coragem de montar um palanque oficial, exatamente porque a obra já foi
inaugurada várias vezes pelo Governo do Estado. A cada 30 ou 45 dias. mais ou
menos, o Governador do Estado ia até o Sul de Minas para entregar um pedacinho
dessa obra. E é claro que foram os contribuintes que pagaram a conta dos inúmeros
foguetes que já soltaram por uma obra da qual, só pela contagem que fizemos. pelas
vezes em que o Governador Eduardo Azeredo esteve lá, já s& somam cinco
inaugurações, de uma mesma obra, que está ainda inacabada.

Portanto. no nosso entendimento. essas obras não tiveram nenhum sentido prático
senão o de fazer propaganda do Governo. Aliás, a prática de entregar obras
inacabadas está se tornando uma rotina no atual Governo do Estado. Lá em minha
região, por exemplo, há poucos meses fizeram unia enorme festa para entregar uma
obra inacabada, que é a duplicação da BR-050, que liga São Paulo a Goiás, passando
pelo Triângulo. As obras-de-arte, como as pontes e os viadutos, não estão ainda
concluídas, não existe sinalização vertical nem horizontal, mas o Governador de
Minas foi até lá inaugurar essa obra. mesmo estando inacabada e longe de ser



72
concluida, oferecendo enormes riscos para os motoristas.

Com o Programa Brasil em Ação, o problema se repete. Como disse antes, ele
prevê cinco grandes obras para Minas, mas só a duplicação da Rodovia Fernão Dias
está andando. As outras obras continuam no papel, como demonstra a matéria do
"Hoje em Dia". A construção da hidrovia do rio São Francisco não passou da fase de
balizamento e sinalização, e é a segunda obra do programa. A recuperação de
rodovias ainda não começou, como bem sabem os motoristas que se arriscam nas
rodovias federais que cortam Minas Gerais, e esse é o terceiro item do Brasil em
Ação.

A construção da ferrovia Una!-Pirapora depende agora da direção da Vale do Rio
Doce, unia empresa estratégica para o Brasil que o Governo Federal entregou de mão
beijada para a iniciativa privada. Ou seja, essa ferrovia, que seria a conclusão de um
trecho, a quarta obra do programa. também ainda não saiu do papel.

E a quinta obra, que é exatamente a interligação de todo o sistema elétrico
brasileiro, que naturalmente teria que partir de Minas Gerais, pelo grande número de
hidrelétricas que o Estado tem, principalmente no Triãngulo, também não saiu do
papel.

Portanto, podemos concluir que o Programa Brasil em Ação ainda está no papel e
que não foi realizado absolutamente nada dele, porque o primeiro programa está
apenas em andamento: não se concluiu nem 50% da obra de duplicação da BR-381.
As outras obras só existem no papel e na publicidade oficial.

Aliás, essa me parece uma prática típica dos Governos Estadual e Federal, pois
aqui em Minas também temos um programa que se encontra na mesma situação do
Brasil em Ação, que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, que
outro dia, aqui nesta tribuna, nós chamamos de história da carochinha do
Governador Eduardo Azeredo, porque. na  realidade, ninguém conhece nenhuma
obra real concreta realizada através desse programa e por ação exclusiva do
Governo do Estado.

Para provar o que digo, vou ler aqui unia notícia, também publicada pelo jornal
"Hoje em Dia", na edição de ontem, na coluna "Primeiro Plano", O jornal nos
informa que o Sindicato dos Proprietários de Jornais. Revistas e Similares do Estado
de Minas Gerais - SINDIJORI - realizou uma pesquisa entre os leitores de 148
jornais mineiros sobre as obras dos Governos e as próximas eleições. E vejam os
senhores qual foi o resultado dessa pesquisa: 94% dos entrevistados não conhece
nenhuma realização do Governo do Estado na atual administração, enquanto 86%
não conhece nenhuma realização do Governo Federal. Esses números explicam o
resultado da outra pergunta feita pela pesquisa: se as eleições fossem hoje, 25% dos
entrevistados votaria em Newton Cardoso para o Governo de Minas; 21%, em Itamar
Franco, e 17% elegeria Hélio Garcia.
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O atual governador teria apenas 15% dos votos, estando em 40 lugar na preferência
dos mineiros, segundo essa pesquisa do Sindicato dos Jornalistas. Esses números
provam o que dissemos no início deste pronunciamento: nem toda a publicidade do
mundo é capaz de enganar a todos. Porque, mesmo gastando em publicidade rios de
dinheiro, que profissionais do meio estimam em US$100.000.000,00 por ano, o atual
Governador consegue iludir o eleitorado mineiro. Por isso. faço um alerta aos
mineiros: quando chegar a época da eleição, e o Governo começar a colocar placas e
máquinas nas estradas para tentar enganar o eleitor, digam não a essas velhas
práticas através do seu voto. Quantas foram as vezes em que o Governo,
aproveitando o momento que precede as eleições, colocou placas anunciando a
realização de obras de asfaltamento. no começo e no fim da estrada, só para as
pessoas pensarem que finalmente aquele asfalto, reivindicação que ás vezes vinha
sendo feita há vários anos. ia virar realidade. Mas. como sabem os moradores do
interior, quando passam as eleições, ficam só as promessas, as placas e a poeira, pois
as obras nunca são realizadas.

O Deputado Ronaldo Vasconceilos (Em aparte)* - Gostaria de parabenizar o
ilustre Deputado Anderson Admito por seu pronunciamento, mas aproveitar a
oportunidade para dizer que hoje é dia 10 de abril. dia da mentira. Queria,
publicamente, eleger o Presidente Fernando Henrique Cardoso como o maior
mentiroso deste País. Bom de apresentação, bom de video. fala três ou quatro
linguas, mas não realiza nada. Portanto, o plano a que V. Exa se refere, Brasil em
Ação, é mais unia grande mentira desse Presidente.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Gostaria de parabenizar V.
Exa. pelo pronunciamento e dizer que o Governo do Estado vem fazendo sim, e
muito, porque este Deputado - darei apenas um exemplo - pediu ao nobre Secretário
João Pinto Ribeiro verba para a Prefeitura de Santo Antônio do Amparo. e,
prontamente, o Secretário liberou R$20.000.00. Isso quer dizer que estamos
conseguindo verba para o esporte. Pedi, por exemplo, para Amarantina, ao Secretário
João Pinto Ribeiro. e também consegui E agora recebo a notícia de que o Deputado
João Pinto Ribeiro, atendendo ao meu pedido. vai a ltabirito, a única-cidade em que
sou majoritário, e também através do meu pedido. está liberando R$60.000,00.
Então. nobre Deputado. V. Exa. vê que, pelo menos para a área de esportes, o
Governo tem liberado recursos a pedido de todos os Deputados, pois tenho certeza de
que o Secretário João Pinto Ribeiro não poderia adivinhar como o nosso interior está
precisando de verbas para o setor de esportes. Faço um agradecimento ao Secretário
João Pinto Ribeiro e estarei mandando cópia do pronunciamento de V. Exa. contendo
o meu aparte, publicado no "Minas Gerais", para Itabirito. Amarantina e Santo
Antônio do Amparo, para que saibam que quem pediu a obra foi este Deputado. que
também fiscaliza o Governo. Muito obrigado.
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O Deputado Anderson Adauto - Deputado, tenho a certeza de que V. Exa. está

sendo irônico com o Secretário, exatamente porque sabemos que as poucas verbas
que o Governo liberou para os municípios foram precedidas de muito convencimento
político e só depois de as lideranças locais acordarem em apoiar um candidato
diretamente apontado pelo Palácio da Liberdade.

Entendi, principalmente pela exposição de V. Exa., não só uma ironia, mas um
protesto mudo pelo comportamento do Secretário numa base eleitoral de V. Exa. Mas
as obras de que estamos falando são estruturantes. Estamos, com o nosso
pronunciamento, exatamente no dia 1 0 de abril. dia da mentira, tentando mostrar que
o PMDI do Governo do Estado, assim são chamadas aquelas obras estruturantes, é
um termo que o Vice-Governador gosta muito de utilizar, são obras que não saíram
do papel. Estamos, há mais de três anos, com a atual administração, e ainda não foi
concluída nenhuma obra do PMDI. Da mesma forma estamos mostrando para
Minas Gerais que a menina dos olhos do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que é, exatamente, o Brasil em Ação - poderíamos chamar de São Paulo em Ação.
porque procura contemplar com maior número de verbas o Estado de São Paulo -,
contemplou Minas com cinco obras. Dessas, apenas unia está com menos de 50%
concluído, as outras quatro nem saíram do papel.

Podemos saber hoje, com base em pesquisas de opinião, não apenas essa que
mostramos, feita pelo Sindicato dos Jornalistas, mas através de pesquisa feita com
pessoas esclarecidas da população, que elas não têm conhecimento de nenhuma obra
realizada pelos Governos Estadual ou Federal, porque essas obras estruturantes nós
não conhecemos. Não estou falando de ambulâncias e obras pequenas, que
necessitam de poucos recursos. Isso não foi detectado em pesquisa. Essas obras
estruturantes, realmente, não existem no Estado. Da mesma forma, podemos afirmar
tranqililamente que esperamos que o eleitorado mineiro tenha condições melhores
para escolher o futuro Governador do Estado. Muito obrigado. Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto.
• Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas. Srs. Deputados,

imprensa ocupo esta tribuna, não simplesmente para aqui denunciar o que tem sido
claro e evidente para todos, mas para fazer um verdadeiro apelo ao Governo do
Estado para que cumpra suas obrigações.

Falar em dividas do Governo, ultimamente, já virou assunto trivial e por demais
corriqueiro. Afinal de contas, quem em Minas Gerais não sabe que o Governo tem
sido um dos maiores devedores no Estado? Mas a divida sobre a qual quero falar não
está voltada para precatórios, dívidas judiciárias ou coisa semelhante. Estou falando
da divida que o Governo tem com as pessoas que fornecem alimentos nas cadeias
públicas do Estado.
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Faço daqui um apelo, entendendo que o Governo deve socorrer o quanto antes

essas pessoas que fornecem comida nas cadeias. Trata-se de pessoas simples,
idôneas, que trabalham em família e que, nesse regime doméstico, fazem grandes
sacrifícios pela sobrevivência. Essas pessoas que atendem a patrimônios humanos do
Estado muito têm lutado diante da crise do desemprego, mas as suas forças estão se
esvaindo, e as parcas condições de manutenção do pequeno negócio dão evidentes
sinais de fragilidade.

Tenho ouvido de pessoas simples, ordeiras e trabalhadoras pedidos para que
sejamos um dos seus porta-vozes perante uma situação tão delicada e, ao mesmo
tempo. desesperadora. (Até parece que elas são as devedoras e não as credoras do
Governo.)

Só a titulo de exemplo, famílias de cidades como São Domingos do Prata, João
Monlevade. Rio Piracicaba. Nova Era e Raul Soares têm reclamado de atrasos no
pagamento de até quatro ou cinco meses. E essas famílias, que funcionam como
fornecedores de marmitas para o Estado, através das Delegacias de Polícia, estão em
débito com supermercados, contas de água. luz e telefone. Tudo porque o Governo do
Estado não salda as suas dividas, que, mesmo não chegando a ser milionárias,
tirariam do sufoco financeiro quem tanto tem colaborado com a sociedade mineira. E
essas pessoas não podem fazer ouvidos moucos diante do caos que as assola, uma vez
que têm sofrido muito e precisam de socorro.

Sabemos que o Estado não tem conseguido pagar os precatórios e outras dividas
mais, buscando até mesmo vender ações da COPASA conforme notificou a
imprensa hoje. (E privatizar logo a COPASA. fonte inspiradora e que serviu de
protótipo para se implantar a lei Hobin Hood. uma obra-prima que tanto se apregoa.)
Entretanto, como já disse, a divida com os fornecedores de marmita não é nada
milionária, basta que se lhes pague o que está atrasado. Assim, poderão evitar
pagamentos de até 10% de juros nos supermercados e riscos de terem cortadas as
contas de água. luz e telefone. Apelo, pois, para a Secretaria da Fazenda, para que
salde tais dividas, lembrando que o preso é patrimônio aos cuidados do Estado, e tal
inadimplência que vem acontecendo corre por conta do mesmo Estado que, até
então, não se posicionou nem deu aceno positivo aos fornecedores de marmita que
com o Governo tanto têm contribuído.

Que o Governo se lembre de tais pessoas e famílias simples, humildes, com a
mínima estrutura que, sofrendo qualquer desfalque, podem vir a desmoronar, pois,
com elas, podem desmoronar muitas outras coisas.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Gostaria de aproveitar o momento em que
faz uso da tribuna o ilustre médico Deputado Antônio Roberto para fazer um
comunicado de grande importância para a nossa classe. Ontem ocorreu a eleição da
UN[MED. tendo sido eleito o Dr. Emerson Fidelis Campos. Houve um
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comparecimento maciço dos profissionais da nossa área. Dos 3.600, compareceram
2.600. Foi uma vitória, porque houve uma renovação dos quadros e uma
democratização de oportunidades. Assim, nós, os médicos associados da UNIIvIED,
teremos mais ações voltadas para os 400 mil associados aqui em Belo Horizonte.

Parabenizando o Dr. Emerson, quero dizer que a Assembléia Legislativa tem
estado sempre presente, atenta à melhoria da qualidade de vida dos mineiros. Tenho
a certeza absoluta de que a UNIMED vai cumprir o seu papel. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Roberto - Foi muito oportuna a intervenção do ilustre colega
Wilson Pires.

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Agradecemos a sua gentileza. Gostaríamos
de parabenizá-lo pelo assunto que V. Exa. aborda hoje da tribuna. Mas, antes de
parabenizá-lo, queremos cumprimentá-lo e reconhecê-lo como uni dos Deputados
mais serenos e comprometidos com a luta pela justiça social na Casa. V. Exa.
carrega consigo a imagem do homem digno, comprometido com a política sadia e
honesta. No meu entendimento, o tema da falta de pagamento do Estado aos
fornecedores simples das pequenas cadeias públicas do interior do Estado é um
problema sério e que não vem apenas da época da administração Azeredo.

Fomos Prefeito em épocas semelhantes, de 1989 a 1992, e recebíamos,
permanentemente, queixas de fornecedores do Estado. Acho que o problema é a falta
de seriedade das secretarias, de Secretários, de governadores afetos diretamente a
certas pastas, a certos assuntos, a certos fornecedores, porque, na verdade, o governo
cria condições de pagar os grandes fornecedores, os grandes empreiteiros. No
passado, existiam Governadores comprometidos e que recebiam suas porcentagens
de 10%, 20% das obras, o que não é o caso do Governador Eduardo Azeredo, que é
um homem honesto, transparente. No entanto, existiram governos comprometidos
com o pagamento de propina, sendo que os pequenos fornecedores ficavam relegados
ao segundo plano.

O que eu condeno no Governo atual é a parceria, palavra que se alardeia tanto por
aí. Que parceria, coisa nenhuma. O Governo tem de dar segurança pública, tem de
dar educação. tem de dar saúde. Temos de parar com esse negócio de parceria. O
Governo tem de aplicar a sua arrecadação naquilo que é atribuição do Estado.
principalmente quando existe uma filosofia de Governo no sentido de acabar,
dilapidar o património do Estado, como faz o Governo Federal. privatizando tudo.
Temos hoje, agora, uma reunião importante da Comissão de Turismo, na qual está
sendo debatida a privatização de Fumas, um assunto da mais alta seriedade. No
entanto, o que estamos vendo? O dinheiro das privatizações em nível federal vem
sendo usado para aliciar Governadores, a fim de que eles votem a favor da reeleição
de Fernando Henrique Cardoso.

Portanto, parabéns pelo tema abordado por V. Exa., porque, apesar de ser um
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assunto menor, um detalhe da administração pública, é muito importante para
aqueles coitadinhos que ajudam a sustentar o Estado. Então, vamos parar de falar em
parcerias com os grandes e fazê-las com os pequenos, cumprindo os compromissos
do Estado com os pequenos fornecedores. Obrigado.

O Deputado Antônio Roberto - Muito obrigado pelo aparte do ilustre colega, que
realmente caracteriza o seu pensamento, pois V. Exa. se exprime muito bem.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - V. Exa., com muita clareza e com a
ajuda dos apartes dos dois colegas, expôs esse assunto tão importante.

Percebemos que temos outros assuntos importantes a serem tratados nesta Casa,
como projetos e o veto ao art. 30 da proposição de lei que trata dos Defensores
Públicos, que hoje, pela graça de Deus. temos a certeza absoluta de que será votado.
Esta Casa terá a condição de. no mínimo, amenizar um pouco essa injustiça que
acontece, essa disparidade de salários, pois. quando os Defensores Públicos pedem
70%, ainda não é a isonomia que deveria ser aplicada, porque é uma questão de
injustiça, ou seja. dois pesos e duas medidas não agradam a nenhum país justo.

Assim, percebendo que não temos "quorum" para votar, e já que V. Exa. me
concedeu esse aparte e já estava descendo da tribuna, eu gostaria de pedir ao Sr.
Presidente que encerre, de plano, esta reunião, uma vez que não temos "quorum"
para votar mais nada nesta tarde, ou que faça a recomposição de "quorum".

• Deputado Antônio Roberto - Muito obrigado.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Nau.
• Deputado Paulo Nau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, público

presente nas galerias, servidores da Casa; neste final de semana, estive na cidade de
Viçosa. em urna das melhores universidades brasileiras, a Universidade Federal de
Viçosa. Em contato com meu filho, estudante na Universidade Federal de Lavras.
tomei conhecimento de que as universidades federais encontram-se em greve. Minha
primeira manifestação é de solidariedade para com as universidades, que se
encontram numa situação adversa. Podemos dizer até que a educação está à beira do
caos. Como conseqüência. o Brasil está à beira do caos.

Prestei bastante atenção ao discurso do companheiro Deputado Ibrahim Jacob, que
falou sobre os 22 anos de ditadura, que causaram um atraso de 50 anos ao País,
consideração perfeitamente procedente. Realmente, nossa educação apresenta um dos
piores índices da América Latina. De cada 100 estudantes que ingressam na escola.
apenas 1 conclui o curso superior, enquanto, nos países mais adiantados, 4
concluem. De cada 100 estudantes que entram no 1.0 grau. apenas 3 concluem o 2.0
grau sem repetência; 40 concluem o 2.° grau com alguma repetência.

Evidentemente, o Deputado Ibrahim Jacob fala da decadência da nossa Nação, e a
educação está atrelada ao desenvolvimento do setor produtivo. Por isso mesmo,
quando da criação do Plano Real, em julho de 1994, momento de adaptação do Brasil
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à globalização da economia, aproximadamente 90% das nossas empresas estavam
despreparadas para enfrentar a competição globalizada.

Estranha-me muito agora essa orientação dos dirigentes da educação, que é a
diminuição da repetência, como se ela pudesse ser corrigida num passe de mágica.
Ficamos em dúvida se essa orientação é, realmente, para preparar melhor o nosso
cidadão ou se é para melhorar os nossos índices.

E, voltando à universidade, sabemos que seu grande papel é ensinar, treinar,
preparar os alunos. Queria ressaltar outro papel fundamental da universidade
brasileira que é o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que são a base, a
estrutura para a produção de bens e serviços e, evidentemente, a geração de
empregos. Assim, sem a base da educação, o desemprego está aumentando a cada
dia, e a ciência e a tecnologia, ameaçadas nas universidades. Isso aumenta o grau de
dependência do Brasil em relação aos países evoluídos.

Sr. Presidente da República. abra o olho. V. Exa. sabe muito bem a importância da
universidade. Evidentemente, não podemos atribuir-lhe todo esse peso, mas
gostaríamos de ver ações efetivas para o fortalecimento da educação e da
universidade brasileira.

E aos professores, que, neste momento, encontram-se em greve, gostaria de deixar
unia sugestão: aproveitem esse momento de paralisação e, em vez de cada uni ir para
casa, debatam, promovam discussões dentro das universidades, para que a sociedade
conheça as dificuldades pelas quais passa a educação brasileira, as más condições de
trabalho, os maus salários. E um momento muito rico para se buscar a
conscientização política dos nossos professores e estudantes.

A universidade é importante. A educação é mais importante. Mas, evidentemente.
o povo brasileiro é muito mais importante. E a escola é o local de transformação
cultural da sociedade. Ela deve promover debates sem paixões políticas partidárias,
mas visando, sobretudo, a discutir as políticas públicas que devem levar o País ao
desenvolvimento. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como ainda temos matérias que

devem ser discutidas e trabalhadas, gostaríamos de solicitar de V. Exa. a suspensão
da nossa reunião por alguns minutos, para que possamos ter uma reunião com a
Comissão Técnica da Casa responsável para examinar matéria atinente à COPASA,
porque há algumas dúvidas. Antes de nos manifestarmos a respeito da matéria,
gostaríamos de ter um encontro com a comissão técnica e com os membros da
Comissão de Redação Final- Por isso, solicito ao ilustre Presidente, de acordo com o
Regimento, que nos permita a suspensão temporária dos trabalhos, para que
tenhamos essa reunião. Posteriormente. seguiríamos a pauta ora apresentada.

0 Sr. Presidente - E regimental.
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Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado Guinar Machado. vai suspender os trabalhos por 15 minutos, para
entendimentos sobre a votação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os
trabalhos.

Reabertura da Reunião
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - Estão reabertos os trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Péricles Ferreira - Como V. Exa. vê, não temos "quorum" para votar e

para discutir as matérias que estão na pauta. Peço a V Exa. que encerre, de piano, a
reunião.

Encerramento
A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"

para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. convocando os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã. dia 2, às 9 horas, e para a
especial, também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação;
bem como para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-
A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA Ia PARTE DA 354ft REUNIÃO ORDINÁRIÀ EM 26/3/98
Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Tarcisio Henriques

Sumário: Designação de Comissão - Composição da Mesa - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Miguei Martini - Palavras do Deputado Helênes
Cândido.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro)- A Presidência designa os

Deputados Miguel Martini e Dilton Meio para, em comissão, conduzirem ao
Plenário o homenageado, as autoridades e os demais convidados que se encontram
no Saião Nobre.

Composição da Mesa	 -
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa o Exmo. Sr.

Helênes Cândido. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.
Palavras do Sr. Presidente

A comitiva do Presidente Helênes Cândido é composta peia Sra. Ângela Maria
Andrade de Meio, Coordenadora de Recursos Humanos; peia Sra. Maria Teresa
Coimbra Rocha. Coordenadora da TV da Assembiéia, e pelo Sr. Isaias Pedro Soares.
Coordenador Técnico da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.

A Presidência registra, com alegria e muito prazer. a presença do Deputado
Helênes Cândido. Presidente da Assembléia Legislativa do vizinho e amigo Estado
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de Goiás. O Presidente Helênes e sua comitiva vêm a Minas Gerais, especificamente
a nossa Casa observar e acompanhar o andamento dos trabalhos da TV da
Assembléia.o desempenho da nossa área de comunicação, a fim de que lhe sirvamos,
não de exemplo, mas uma forma de cooperação, já que a nossa Casa, realmente,
obteve grande avanço nessa área.

Quero cumprimentar o Deputado Helênes Cândido, dizendo-lhe que é histórica a
relação cordial e amistosa que o Estado de Minas Gerais tem com o Estado de Goiás.
Gostaria também de lhe dizer que a nossa Casa está de portas abertas para recebê-lo,
para uma troca de informações e de conhecimentos.

Nós também temos muito o que aprender com a Assembléia de Goiás e estamos
aqui. de braços abertos, para essa troca de informações e de conhecimentos.
Queremos dizer ao Presidente Helênes Cândido que a nossa Mesa Diretora, sob a
Presidência do Deputado Romeu Queiroz. quer ter uma cara cidadã, quer ter,
realmente, um entrosamento permanente e uma aproximação cada vez maior com o
povo e com as comunidades do nosso Estado. E o veículo que mais nos aproxima
dessa meta é a televisão. Estamos buscando expandir nossa programação e nossa
penetração por toda Minas Gerais, procurando, por meio da nova tecnologia de
satélites e até através da Rede Minas, levar a imagem do Legislativo a todo o Estado
de Minas Gerais. Esperamos que a nossa experiência possa servir à Assembléia de
Goiás. Estaremos aqui, permanentemente. sem nenhuma reserva para a troca de
informações e de conhecimentos, nessa ou em outras áreas. como a de técnica
legislativa, de consultoria, administrativa, ou qualquer outra que permita esse
intercâmbio.

Quero dizer ao Presidente Helênes da nossa satisfação. Ao contrário da trajetória
do Presidente Helênes, que estudou em Minas, no Diocesano de Uberaba, e depois
voltou para Goiás, este Deputado, que tem a honra de recebê-lo, fez o caminho
inverso, fez o caminho de Anhangliera. Fui para Goiás, estudei ali, formando-me na
Faculdade Federal da Rua Vinte, em Goiânia, e retomei a Minas Gerais. São muitas
as afinidades que nós, mineiros, temos com os irmãos goianos. Por tudo isso,
congratulamo-nos com V. Exa. e com sua equipe. Receba. Presidente, o nosso
carinho e nossa consideração. Recebam, o senhor e sua equipe, a nosa homenagem.
Tenha desta Casa, à sua disposição, tudo aquilo de que necessitar e que pudermos
oferecer.

Tenho o prazer de anunciar o Deputado Miguel Martini. Presidente da UNALE,
que fará uma saudação em nome de todos nós, mineiros.

Palavras do Deputado Miguel Martini
Muito obrigado. Sr. Presidente, componentes da Mesa, Presidente Helênes

Cândido, companheiro de algumas jornadas, de algumas caminhadas junto com a
UNALE. Gostaria, primeiramente, de deixar registrada a nossa alegria em recebê-lo
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em nossa Casa. É uma honra receber um Presidente do quilate de V. Exa., que está
fazendo um trabalho extraordinário à frente do Legislativo do Estado de Goiás.

Em segundo lugar, quem deixar registrada a forma carinhosa, cordial, amiga com
que sempre fomos recebidos naquela Assembléia. Estivemos, em algumas
oportunidades. naquela Assembléia, e o carinho, a atenção, o respeito, enfim, toda
essa cordialidade própria do povo goiano sempre foi expressada através daquela Casa
e principalmente através do Presidente Helênes Cândido.

Então, queria deixar registrado que, se fôssemos totalmente cordiais, se fôssemos
totalmente amigos, seriamos apenas como eles são conosco. Deixo registrada,
portanto, a nossa alegria. Seja bem-vindo. Receba. Presidente, o nosso abraço
fraterno. nosso reconhecimento pela grandeza daquela Assembléia e, principalmente,
de V. Exa. na Presidência daquela Casa. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Heknes Cândido
Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carneiro; Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

realmente, é motivo de muita alegria e prazer estar aqui, visitando a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Por muitos motivos, isso me alegra e satisfaz. Como
disse o Deputado Cleuber Carneiro, nós fizemos o inverso: eu estudei em Uberaba e
Uberlândia e me formei. e ele fez o curso de Direito em Goiás. Sempre é bom
estarmos na busca efetiva e no caminho que queremos percorrer, para alcançarmos a
modernização do nosso trabalho, neste País globalizado. Estamos a percorrer esses
caminhos na busca real de soluções, para que possamos melhorar ainda mais a nossa
atividade parlamentar. Com esse objetivo, estamos aqui na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais Queremos não só ver o funcionamento da TV Assembléia, mas, acima
de tudo. fazer este congraçamento e esta troca de experiências com os Deputados. Na
verdade, levo de Minas Gerais alguns programas importantes, que, com certeza,
implantarei também em Goiás. como o PROCON Assembléia. Quero conhecer
também o processo da identificação, pois quero implantar lá o sistema de carteira de
identidade da Assmbléia. Temos lá um serviço chamado Informação ao Cidadão,
que vocês têm aqui muito melhorado. e é nosso objetivo também crescer nesse
sentido, para tomar a nossa Assembléia uma Assembléia cidadã, que vai resgatar,
acima de tudo, o respeito da nossa comunidade. Portanto. levo desta Assembléia
Legislativa muitos exemplos, muitos programas que, com certeza, vamos tentar
implantar.

Quero dizer, ainda, que é realmente muito bom estar nesta Assembléia, que vi por
dentro e que está caminhando celeremente para dar ao nosso Pais o exemplo de uma
Assembléia organizada e, acima de tudo, de uma Assembléia que busca resgatar o
que temos de mais importante: a pessoa humana, que deve ser valorizada por todos
nós, homens públicos. Sendo assim, estou levando essa imagem bastante positiva da
Casa.
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Espero, caro Deputado Cleuber Carneiro, poder fazer com que esta curta viagem,

que é muito objetiva e constitui uma oportunidade rara se traduza nesses resultados
práticos para a minha terra. Goiás. Espero, também poder convidar a todos para
sentirem que, depois da minha vinda a Minas Gerais e a este parlamento, a realidade
mudou em Goiás. Portanto, agradeço profundamente a atenção dos caros
companheiros que estão na Mesa, como o Presidente Cleuber Carneiro. E agradeço.
também, ao Miguel Martini, com quem já estamos acostumados a conviver nas
reuniões da UNALE. A partir do dia 25. Martini, estaremos em São Paulo, para fazer
um grande evento da UNALE. e espero que todos estejamos juntos participando dele.
Muito obrigado pela oportunidade. Sinto-me muito honrado de estar aqui, nesta
Mesa, e espero que possamos fazer uma troca de experiências. Além disso, é
importante ressaltar que esse entrosamento, essa união entre as Assembléias tem que
prevalecer e que essa troca de experiências entre as duas Assembléias é muito
interessante. Muito obrigado. (- Palmas.)

ATA DA 259a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 3 1/3/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Pane: Ata - 2 a Pane (Ordem do Dia):
Chamada para recomposição de "quorunf'; existência de "quorum" para votação -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Wilson Pires;
aprovação - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei ri0 13.598;
requerimento do Deputado Wilson Pires; deferimento; questão de ordem; suspensão e
reabertura da reunião; votação do veto ao art. 15; inexistência de "quorum" para
votação; anulação da votação; renovação da votação; manutenção do veto ao art. 15;
votação do veto ao art. 16; manutenção; votação do veto ao art. 17; rejeição; votação
do veto ao art. 18; manutenção - Votação, em turno único. do Veto Total á
Proposição de Lei n° 13.528; questão de ordem; chamada de votação secreta;
inexistência de "quoruin" para votação; anulação da votação; chamada para
recomposição de "quorum"; existência de "quorum" para votação; questão de ordem;
renovação de votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação;
questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de
"quonim" para votação; renovação da votação; inexistência de "quorum" para
votação; anulação da votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Ivo José - Marcelo

Gonçalves - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela
- Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio
- Ambrósio Pinto - Anderson Admito - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo
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Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Gemido Nascimento - Gemido Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqusnio - lbrahim Jacob
- Jrani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Haunas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kuxnaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques -
Wanderlev Asila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20h15miit a lista de

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

Ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia. 5'-Secretária. nas funções de 2°-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

28 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Tendo em vista a importância da matéria em pauta. a Presidência solicita à Sra.
Secretária que proceda à chamada para recomposição de "quorum".

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados. Portanto, há "quorum"

para a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Wilson Pires. em que
solicita alteração da pauta de modo que o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.598
seja apreciado em primeiro lugar entre os vetos constantes na ordem do dia. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado, Cumpra-se.

Votação. em turno único. do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.598, que
estabelece condições para o transporte e a comercialização, no Estado. de carne e de
produtos de origem animal e seus derivados e dá outras providências. A Comissão
Especial perdeu prazo para emitir parecer. O relator designado em Plenário,
Deputado Arnaldo Penna, opina pela manutenção do veto ao art. 15 e pela rejeição
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do veto aos arts. 16 a 18. Vem à Mesa requerimento do Deputado Wilson Pires, em
que solicita a votação destacada dos vetos aos arts. 16 e 18. A Presidência defere o
requerimento nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

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

dos trabalhos por 5 minutos, para podermos ordenar a votação, já que, atendendo ao
requerimento do Deputado Wilson Pires, faremos quatro votações. Então, o tempo é
para que haja o ordenamento e o entendimento do processo de votação.

O Sr. Presidente - E regimental.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo à solicitação do Deputado Gilmar
Machado, suspende a reunião por 5 minutos. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Em votação, o veto ao art. 15 da

Proposição de Lei n° 13.598, que recebeu parecer pela manutenção. A Presidência
vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto. Os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim"; os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A
Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita que os Deputados
ocupem os seus lugares. Em votação, o veto ao art. 15.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Não há "quorum" para votação.

A Presidência a toma sem efeito e vai renová-la. Solicito aos Deputados que ocupem
os seus lugares.

- Procede-se à renovação da votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -

Alvaro Antônio - Ainbrôsio Pinto - Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Hely Tarquimo - João Batista de Oliveira - Jorge Hannas - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mami Torres Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderlev Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 25 Deputados; votaram "não" 13 Deputados,
totalizando 38 Deputados. Com a presença do Presidente, que se absteve de votar.
temos 39 presenças. Está, portanto, mantido o veto ao art. 15 da Proposição de Lei n°
13.598. Oficie-se ao Governador do Estado.

Em votação, o veto ao art. 16 da Proposição de Lei n° 13.598, destacado, que
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recebeu parecer pela rejeição. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo secreto. Em votação, o veto ao art 16.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Députados:
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -

Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - DJalina Diniz - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Hely Tarqilínio - João Batista de Oliveira - Jorge Ilannas - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Obvia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados; votaram "não" 9 Deputados,
totalizando 39 Deputados. Está mantido o veto ao art.16 da Proposição de Lei n°
13.598. Oficie-se ao Governador do Estado.

Em votação, o veto ao art. 17 da Proposição de Lei n° 13.598, que recebeu parecer
pela rejeição. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto.
Em votação, o veto ao art. 17.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -

Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Djahna Diniz - Ermano Batina - Francisco Ramalho - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquimo - Jorge 1-munas - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumain - Leonídio Bouças -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Matai Torres - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques -
Wanderlev Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia

O Sr. Presidente - Votaram "não" 39 Deputados, num total de 39. Está rejeitado o
veto ao art. 17 da Proposição de Lei n° 13.598. A promulgação.

Em votação, o veto ao art. 18 da Proposição de Lei n° 13.598, destacado, que
recebeu parecer pela rejeição. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo secreto. Em votação, o veto ao ali. 18.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalinar Silva - Alberto Pinto Coelho -

Alvaro Antônio - Anibrósio Pinto - Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
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Carlos Pimenta - Djalina Diniz - Ermano Batista - Francisco Iburnilbo - Gemido
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquimo - João Batista de Oliveira
-JorgeHnas - Joséhenrique - JoséMariaBarros - JoséMiiitão - KemilKumafra -
Leonidio Bouças - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Matai Torres
- Mauro Lobo - Olinto Godinlio - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

O Sr.Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados; votaram "não" 12 Deputados,
perfazendo um total de 40 Deputados. Está mantido o veto ao art. 18 da Proposição
de Lei n° 13.598. Oficie-se ao Governador do Estado.

Estão, portanto, mantidos os vetos aos arts. 15, 16 e 18 e rejeitado o veto ao art. 17
da Proposição de Lei n° 13.598.

Votação, em turno único. do Veto Total à Proposição de Lei ti0 13.528, que dispõe
sobre a prestação dos serviços públicos de telefonia acessados pelo prefixo 900 e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, é necessário que haja. no minimo. 39

Deputados para que esse veto seja apreciado. Verifico que não temos esse número no
Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que temos mais de 39
Deputados em Plenário e que vai submeter a matéria à votação. Solicito aos
Deputados que ocupem os seus lugares.

O Sr. Presidente -A fim de proceder à votação secreta pelo painel eletrônico. a
Presidência solicita aos Srs. Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o
Veto Total à Proposição de Lei n° 13.528.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 29 Deputados. Não há "quorum" para votação.

A Presidência a torna sem efeito e recomenda que se faça a recomposição de
"quorum". Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há. portanto. "quorum"

para a votação. A Presidência vai renovar a votação do Veto Total â Proposição de
Lei n° 13.528 e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - V. Exa., veja que esse projeto foi votado cinco vezes

aqui. sem "quorum". Nós nos retiramos para que não houvesse "quorum". Nós não
temos 39 Deputados em Plenário, novamente. Eu fui contado, mas eu estava lá fora.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que o Sr. Secretário
fez a chamada e constatou a presença de 39 Deputados. Há, portanto. "quorum" para
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a continuação dos trabalhos, e a Presidência vai renovar a votação. A Presidência
solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 13.528.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 30 Deputados. Não há "quorum" para votação.

A Presidência a torna sem efeito e solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
para a recomposição do "quorum".

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de levantar uma questão de

ordem. Estamos notando que, pela terceira vez, no momento em que se faz a
chamada. constata-se o "quonim", mas. no momento da votação, alguns Deputados
se retiram. Então, pediria a V. Exa. que considerasse o "quorum" pela votação, para
se evitar a recomposição e a saída dos Deputados.

O Sr. Presidente - A Presidência já recomendou ao Sr. Secretário que proceda à
chamada para a recomposição do "quorum". Com a palavra, o Deputado Ivo José.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Há, portanto. "quorum"

para a votação. A Presidência vai renovar a votação do Veto Total à Proposição de
Lei n° 13.528. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação.

- Procede-se à renovação da votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 29 Deputados. Não há "quorum" para votação. A

Presidência a torna sem efeito.
Encerramento

O Sr. Presidente - Tendo em vista que não há "quorum" para a votação dos vetos e
que estes se encontram sobrestando as demais matérias da pauta. a Presidência
encerra a reunião. convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia
10 de abril. às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
também de amanhã. às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.	 -

ATA DA 53 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às onze horas do dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Durval Angelo. João
Batista de Oliveira e Tarcísio Henriques. membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado João Leite, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após,
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o Deputado João Leite procede à leitura de correspondência da Anistia Internacional,
apoiando o valioso traballho desenvolvido por esta Comissão e por outros grupos de
direitos humanos que estão lutando pela defesa dos direitos humanos no Estado de
Minas Gerais. A presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. James
Louis Cavailaro. Diretor no Brasil da Human Rights Watck o qual fará um relatório
de suas visitas aos presídios em Minas Gerais, O Presidente convida o Sr. James
Louis Cavailaro a tomar assento à mesa e passa a palavra ao Deputado Durval
Angelo, autor do requerimento que deu origem à reunião, para suas considerações
iniciais. Neste momento, o Deputado João Leite registra a presença dos Srs. Otávio
Augusto Marfins Lopes, Magali Albanesi Amaral. Inês Maria Dutra e Silva e Gilvan
Alves Franco. Promotores de Justiça; Charles Siqueira. da Pastoral Carcerária; Ana
Figueiredo. da Pastoral de Direitos Humanos; Maria Caiafa. Coordenadora da
Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura; Fábio Alves dos Santos. Vice-
Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e membro da Pastoral
Carcerária; Marcos Terrinha, Diretor da Associação dos Penitenciários; e Lúcia
Frota, da Pastoral de Direitos Humanos. Após a exposição do Sr. James Louis
Cavailaro, passa-se à fase de debates, com a participação dos Deputados e dos Srs.
Gilvan Alves Franco, Fábio Alves dos Santos. Maria Caiafa. Lúcia Frota e Marcos
Teninha, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença do convidado, dos demais participantes e
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
João Leite. Presidente - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -Tarcísio

Henriques.
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite. Ivair
Nogueira. João Batista de Oliveira e Tarcísio Henriques, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado João Leite, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Registra-
se a presença da Deputada Maria José Haueisen. A Presidência informa que a
reunião destina-se a ouvir os Srs. Geraldo Ferreira Monção, Diretor do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; Maria Olivia Mendes Ribeiro. Diretora da
Superintendência de Assistência Social da Secretaria do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente; Marcela G A. Tirado, representante do
Conselho Municipal do Idoso; Altair Gomes dos Santos, representante do Colegiado
do Grupo de Idosos de Minas Gerais: Wilma Araújo Ribeiro, representante da
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Hércules Vital B. Cristiano,
representante do Centro de Apoio e Convivência da 3 idade; Edelvais Campos da
Silva, representante da Associação Nacional de Gerontologia; Rita Félix Eugênio,
representante da Associação de Clubes da Melhor idade; Maria Lúcia Rodrigues
Dias, representante do Conart Minas; Eleonon Fernandes Rennó, representante da
Comissão de Direitos Humanos da OAB. e Sérgio Vilela, Vice-Governador do
Distrito Lii do Lions Clube Internacional, que irão debater o Projeto de Lei n°
547195. que cria o Conselho Estadual do Idoso. A seguir, convida os expositores a
tomar assento à mesa e faz suas considerações inciais. Após, os convidados
discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, com a participação
dos convidados, dos Deputados e da Sra. Elizabeth Camilo. da Secretaria de
Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social. conforme
consta nas notas taquigrãficas. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Com a palavra o Deputado João Batista de
Oliveira apresenta requerimento em que solicita seja enviado oficio ao Secretário da
Segurança Pública, informando-o da situação do Sr. Emerson Gomes Mendes, que
está preso na Delegacia de Vigilância Geral e cuja família teme por sua vida,
situação essa noticiada pelo jornal "Hoje em Dia"; e sejam dadas garantias à Sra.
Indianara Silva Medeiros. sua mulher, e às pessoas que testemunharam os atos
praticados pela Policia Militar. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos convidados
e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - João Batista de Oliveira -Tarcisio

Henriques.
ATA DA $3 REUNIÃO ORDINARLAI DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Nau. Ailton
Vilela e Maria José Haueisen, membros da Comissão supracitada. Encontra-se
presente, também- o Deputado Adelino Carneiro Leão. Havendo número regimental,
o Presidente. Deputado Paulo Piau. declara aberta a reunião e solicita à Deputada
Maria José Haueisen que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A reunião se destina a discutir a
liberação de recursos federais destinados a projetos de assentamento da reforma
agrária no Estado e de verba estadual para o abastecimento de água e a eletrificação
rural nos locais onde forem implantados. A seguir. a Presidência registra as
presenças do Sr. Ailson Silveira Machado, Superintendente Adjunto do INCRA-MG;
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da Sra. Maria Antônia Costa Nogueira Diretora Política da FETAEMG; de lideres e
Presidentes de associações desses assentamentos, a quem convida para tomar parte
nos trabalhos. O Presidente procede à leitura da seguinte correspondência: Oficios
n°5 11/98, da EMBRAPA, e 48198-P, do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Tocantins, publicados na edição de 19/3/98; 38/98, do Secretário
Executivo e Político da Comissão Operacional da Reforma Agrária - CORA -, que
justifica sua ausência nesta reunião; e do líder do Assentamento Nova Era, em
Matias Cardoso. de 1713198, que expõe as pressões sofridas pelos moradores locais e
solicita a presença do INCRA para resolver a questão. A Presidência designa a
Deputada Maria José Haueisen para relatar, no 20 turno, o Projeto de Lei n° 557/95.
do Deputado Marcos Helênio, que estabelece normas para o abate de piiniç
destinados ao consumo e dá outras providências. Em seguida. a Deputada Maria José
Haueisen tece considerações iniciais sobre os projetos de assentamento da reforma
agrária em Minas Gerais. Logo após, os convidados. Deputados e demais
participantes discutem o tema, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 1° de abril de 1998.
Paulo Nau, Presidente - Antônio Andrade - Aílton Vilela.
ATA DA 94a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
As onze horas do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarquinio, Antônio Júlio,
Sebastião Costa, Marcos Helênio e Antônio Genaro. membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Hely Tarqüínio,
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da
ata da reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, a
Presidência dispensa a leitura da ata. considera-a aprovada e solicita aos Deputados
que a subscrevam. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designa os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 1.640, 1.643 e
1.644198 (Deputado João Batista de Oliveira); 1.654198 (Deputado Ermano Batista);
1.635 a 1.637. 1.642. 1.645. 1.652 e 1.657198 (Deputado Antônio Júlio); 1.638,
1.639, 1.647. 1.648 e 1.651/98 (Deputado Antônio Genaro); 1.646. 1.653. 1.658 e
1.659/98 (Deputado Sebastião Costa) e 1.650. 1.655 e 1.656/98 (Deputado Marcos
Helênio). Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e



rÁ 1
91

pela juridicidade dos Projetos de Lei nos 1.470197, com as Emendas n°s 1 a 11. e
1.608198 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.610198
(relator: Deputado Antônio Júlio), registrando-se o voto com restrição do Deputado
Marcos Helênio. As 11 h30min-  a Presidência suspende a reunião, a qual é reaberta
às 14h15min. registrando-se a presença dos Deputados Hely Tarquinio, Arnaldo
Penna (substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do
PSDB). João Batista de Oliveira e Sebastião Costa. Submetido a discussão e votação,
é aprovado o parecer que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei n° 1.595198 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
redistribuído ao Deputado Arnaldo Penna). O Projeto de Lei n° 1.519197 foi retirado
de pauta em virtude de requerimento do Deputado Marcos Helênio. O Projeto de Lei
n° 1.577197 foi convertido em diligência a requerimento do relator, deferido pela
Presidência. Os Projetos de Lei n°5 1.472197 e 1.597198 não foram apreciados em
virtude de pedidos de prazo pelos relatores, deferidos pela Presidência. Os pareceres
sobre os Projetos de Lei n°s 1.128 e 1.581197 tiveram sua discussão e votação adiadas
em virtude de pedidos de vista deferidos pela Presidência. Passa-se á fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos
de Lei n°s 1.538, 1.573, com a Emenda n° 1, e 1.580197 e 1.616198 (relator:
Deputado João Batista de Oliveira); 1.586, 1.588197, 1.604, 1.611, 1.612 e 1.627198
(relator: redistribuidos ao Deputado Arnaldo Penna): 1.602 e 1.603/98 (relator:
Deputado Sebastião Costa). Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetida a discussão e votação, é aprovada a Deliberação n° 1/98 da
Comissão de Constituição e Justiça, nos seguintes termos: "Deliberação n° 1/98 da
Comissão de Constituição e Justiça. Estabelece procedimentos específicos destinados
a subsidiar a análise de projetos de lei que visem ao reconhecimento de estância
hidromineral. A Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista a competência
que lhe é atribuída pelo art. 102. ifi. "a", do Regimento Interno e considerando a
necessidade de que sejam estabelecidos procedimentos específicos destinados a
subsidiar a análise de projetos de lei que visem ao reconhecimento de estância
hidromineral, delibera: Art. 10 - O projeto de lei deverá ser instruído com a portaria
de lavra da fonte ou de fontes existentes no local além dos documentos que
comprovem o atendimento aos requisitos expresos no art. 19 do Decreto-Lei n°
7.84 1. de 8 de agosto de 1945, que contém o Código de Aguas Minerais. Art. 2° - O
relator do projeto poderá solicitar ao Presidente da Comissão a realização de
diligência por equipe de técnicos da Assembléia Legislativa, com o fim de verificar o
atendimento aos requisitos legais. § 1° - Será apresentado relatório da diligência, o
qual será anexado ao processo. § 20 - 0 Presidente da Comissão poderá assinalar
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prazo para a apresentação do relatório de que trata o § 1°. Art. 3° - O disposto nesta
deliberação aplica-se, no que couber, aos projetos em tramitação nesta Comissão.
Art. 4° - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Mi. 50 -
Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Comissões, 25 de março de
1998.". Cumprida a fina l idade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 1° de abril de 1998.
Rely Tarqilínio. Presidente - Marcos Helênio - Antônio Júlio - João Batista de

Oliveira - Sebastião Costa - José Militão.
ATA DA 5 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quinze horas do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira, Jorge Eduardo de
Oliveira, Agostinho Patrús (este em substituição ao Deputado Tarcisio Henriques,
por indicação da Liderança do PSDB) e Raul Lima Neto, membros da Comissão
supracitada.Encontra-se. também- presente o Deputado Dimas Rodrigues. Havendo
número regunental. o Presidente. Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir.o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Landulfo Domas
Filho. Secretário de Estado de Indústria. Comércio e Turismo, que discorrerá sobre
os projetos da Secretaria para o setor de turismo, e a apreciar a matéria constante na
pauta. O Presidente passa a palavra ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, autor do
requerimento que motivou o convite, e, logo após .ao Sr. Landulfo Domas, que
discorre sobre os projetos da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo.
Na fase de debates, usam da palavra os Deputados Gil Pereira. Agostinho Patrús,
Jorge Eduardo de Oliveira e Dimas Rodrigues. Passa-se à discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente
submete a votação o Requerimento n° 2.519198, que é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença do convidado e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 10 de abril de 1998. Gil Pereira. Presidente - Tarcisio
Henriques- Jorge Eduardo de Oliveira.	 -

ATA DA r REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA NO PRAZO DE 120 DIAS. PROCEDER À APURAÇÃO DE

DENÚNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM MINAS GERAIS. TAIS
COMO: VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. SONEGAÇÃO FISCAL.
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FRAUDES NA PREMIAÇÃO E ENVOLVIMENTOS DE POLICIAIS COM AS
DEN'ÚNCIAS.ENTRE OUTROS DELITOS.

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da Silveira
Júnior, Antônio Roberto, Durval Angelo e Mauro Lobo, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente.Deputado Alencar da Silveira
Júnior, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Durval Angelo que proceda à
leitura da ata da reunião anterior. O Deputado Antônio Roberto requer a dispensa da
leitura, o que é aprovado pela Comissão. O Presidente dá por aprovada a ata e
solicita aos Deputados que a subscrevam. A seguir.infonna que a reunião se destina a
ouvir os Srs. Roberto Pereira da Silva e ES Vicente dos Reis e acusa o recebimento
da correspondência enviada pelo Sr. Luiz Felipe Cavalcanti de Albuquerque. Chefe
de Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes. encaminhando resposta à
solicitação feita pela Comissão,de fazer urna visita àquele MinistérioEm seguida. o
Deputado Durval Angelo apresenta requerimento, em que solicita ampla proteção
para o Sr. Ezio Vicente dos Reis e sua família. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. O Presidente esclarece alguns pontos referentes às CPI5 e passa a
ouvir o depoimento do Sr. Ezio Vicente dos Reis.que é inquirido pelos membros da
Comissão. Após.a Presidência suspende a reunião para que dê entrada na sala o
segundo depoente. Reabertos os trabalhos, são prestados, novamente, esclarecimentos
referentes às CPIs. e é concedida a palavra ao Sr. Roberto Pereira da Silva para que
faça seu depoimento. Em seguida, o depoente á inquirido pelos Deputados. As
exposições. os depoimentos, os questionainentos, assim como todo o conteúdo da
reunião constam, na integra, nas notas taquigráficas.Cumprida a finalidade da
reunião. a Presidência agradece a presença dos parlamentares.convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 1° de abril de 1998.
Alencar da Silveira Júnior - Presidente - Antônio Roberto - Durval Angelo - Paulo

Schettino.
ATA DA 73 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas do dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e oito.

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Iram Barbosa. Ronaldo
Vasconcellos e Luiz Fernando Faria, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes também os Deputados Raul Lima Neto e Ivo José. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado Irani Barbosa. declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Luiz Fernando Faria que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir. informa que a
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reunião se destina a apreciar proposições da Comissão e, no uso de suas atribuições,
designa o Deputado Antônio Roberto como relator do Projeto de Lei n° 1.320/97.
Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconceilos procede à leitura de oficio da
Minerações Brasileiras Reunidas - MBR -, convidando os membros da Comissão a
participar de seminário nacional sobre a questão da mineração e da lei dos crimes
ambientais, a ser realizado em 22/4/98; e de carta da Sra. lIma Amida A. Abreu,
solicitando seja realizada audiência pública com o objetivo de debater e avaliar a
degradação ambiental e urbana e apurar irregularidades no processo de
licenciamento ambiental da unidade do Carrefour na Pampulba. Passa-se à 3' Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão, O Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Ronaldo
Vasconceilos e apresenta requerimentos em que solicita seja realizada audiência
pública para discutir, com a presença de convidados, o processo de desapropriação
das terras a serem inundadas pela Usina de Cachoeira do Emboque. nos Municípios
de Raul Soares e Abre-Campo; e seja realizada audiência pública para debater, com a
presença de convidados, o processo de licenciamento ambiental da unidade do
Carrefour na Pampulha. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Ronaldo Vasconceilos retorna a Presidência
ao Deputado Irani Barbosa. Com a palavra, o Deputado Ivo José apresenta
requerimento em que solicita sejam incluídos os Srs. Paulo Afonso Romano,
Secretário Nacional de Recursos Hidricos. e José Maria Abdo. Presidente da Agência
Nacional de Energia Elétrica, entre os convidados para o debate acerca da criação da
Associação Interestadual de Usuários do Rio Doce. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Com a palavra o Deputado Luiz Fernando Faria apresenta
requerimento em que solicita seja realizada visita ao Município de Juiz de Fora, para
averiguar a situação do rio Paraibuna. tendo em vista denúncias relativas à descarga
de matérias poluentes em seu leito; e ao CESAMA. instituição que mantém projeto
de despoluição daquele rio. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Com  a
~i-,L o Deputado Ronaldo Vasconcellos apresenta requerimento em que solicita
seja convidado o Sr. Pratini de Morais para debater o problema da elevação da
temperatura média de Belo Horizonte. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Está de posse da Mesa requerimento do Deputado Raul Lima Neto. em que
solicita seja realizada visita ao Município de Januária para verificar "in loco" os
problemas causados pelo desvio do leito do rio Pandeiros. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, conforme edital já publicado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 1° de abril de 1998.



1
95

Irani Barbosa. Presidente - Ronaldo Vasconcelios - Mauro Lobo - Luiz Fernando
Faria - Antônio Roberto.

ATA DA 70a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As nove horas do dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Kemil Kumaira e
Dimas Rodrigues (este substituindo ao Deputado Glvcon Terra Pinto, por indicação
da Liderança do PPB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Kemil Kumaira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina à apreciação da matéria constante na pauta. O
Presidente designa o Deputado José Militão para relator do Projeto de Lei n°
1.594198. Esgotada a matéria destinada à P Parte da Reunião. o Presidente passa à?
Fase da Ordem do Dia e, após ser submetido à votação, é aprovado requerimento do
Deputado José Maria Barros em que solicita reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia, em 15/4/98. às 9h30min
para se ouvir explanação do Reitor da UEMG. Prof. Aluísio Pimenta, acerca do
processo de implantação da Universidade e das suas diretrizes para 1998. Cumprida
a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 2 de abril de 1998.
José Henrique. Presidente - José Militão - Kemil Kuniaira.

ATA DA 93 REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE SAUDE
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Punenta,
Jorge Hannas, Wilson Pires e Adelino Carneiro Leão. membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Deputado Jorge Hannas assume
regimentalmente a Presidência, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Wilson Pires que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente solicita ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão que faça a leitura do convite enviado pelo Secretário de Estado da
Saúde. A seguir, distribui os Projetos de Lei n°s 1.120197 e 1.601/98 aos Deputados
Wilson Pires e Jorge Hannas, respectivamente. Após, o Presidente passa à discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetido a discussão e votação, é aprovado, no 2° turno, o Projeto de Lei n°
1.463197 (relator: Deputado Carlos Pimenta). O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
chega, , e o Deputado Jorge Hannas passa-lhe regimentalmente a direção dos
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trabailhos. Ato contínuo, o Presidente passa à discussão e votação de proposições da
Comissão. O Deputado Adehno Carneiro Leão apresenta requerimento, em que
solicita sejam convidados o Secretário de Estado da Saúde. Dr. José Babel Guerra
Pinto Coelho; o Diretor do Hospital São José e um representante do Sindicato dos
Empregados dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Belo Horizonte, para
debaterem questões relativas à greve dos trabalhadores do Hospital São José. da
Fundação Lucas Machado. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ord~
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 2 de abril de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira. Presidente - Wilson Pires - Jorge Hannas - Adelino

Carneiro Leão.
ATA DA 79a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas do dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e oito.

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Kemil Kuxnaira. Antônio Roberto,
Sebastião Navarro Vieira e Dunas Rodrigues (substituindo este ao Deputado
Sebastião Helvécio, por indicação da Bancada do PPB), membros da Comissão
supracitada. Encontra-se presente, ainda, o Deputado Arnaldo Perna. Havendo
número regimental. o Presidente, Deputado Kemil Kumaira. declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento da seguinte correspondência: oficios dos Srs. Homero Ferreira Diniz.
Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal (3); Alfredo Pastori Neto,
Presidente da Câmara Municipal de Araguari; Edson Battilani. Presidente da
Câmara Municipal de Campo Mourão; Maria Elizabeth Santiago Contreiras,
Secretária Adjunta de Políticas de Desemprego e Salário do Ministério do Trabalho;
Antônio Francisco de Meio, Presidente da Associação dos Municípios da
Micorregião do Médio Sapucai - AMESP. Na fase de distribuição das matérias, o
Presidente designa para relatar, no 10 turno. os Projetos de Lei nos 1.204197, o
Deputado Mauri Torres; 1.320197,o Deputado José Braga; 1.414197, o Deputado
Sebastião Navarro Veira; 1.465197, o Deputado Antônio Roberto; e 1.595197, o
Deputado Sebastião Helvécio. Devido à ausência do Deputado Durval Angelo, relator
do Projeto de Lei n° 1.512197, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Antônio Roberto. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia. O Presidente retira de pauta
os Projetos de Lei n°s 1.026/96, 1.543/97 e 1.609198, por não cumprirem
pressupostos regimentais. Logo após. o Deputado Antônio Roberto, relator do Projeto
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de Lei n° 1.512197. emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto
na forma do vencido no 1° turno. Registra-se a presença do Deputado Sebastião
Helvécio, terminando a substituição do Deputado Dimas Rodrigues. A seguir, o
Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 1.473197. emite
parecer mediante o qual conlui pela rejeição do projeto. Colocados em discussão e
votação, são os parêceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encena os trabalhos.

Sala das Comissões. 2 de março de 1997.
Kemil Kumaira Presidente - Durval Angelo - Sebastião Helvécio - José Milhão -

Antônio Roberto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.574/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.574197, do Deputado Francisco Ramalho, visa a declarar de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Florestal, com sede no Município de Florestal.

Publicada em 16112197, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar.
conforme dispõe o art. 188. c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

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

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, depreendemos que ela atende aos requisitos constantes na lei que
disciplina o processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.574/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 1° de abril de 1998.
Hely Tarqunuo, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Antônio Júlio -

Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.589197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.589197, da Deputada Elbe Brandão. visa a declarar de
utilidade pública a Liga Brasileira de Radioamadores - LABRE-MG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
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Publicada em 30112/97, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar,

conforme dispõe o art. 188, de o art. 102. ifi. 'a". do Regimento Interno.
Fundamentação

A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, tem
personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que ocupam. Assim sendo, ela atende aos requisitos
constantes na lei que disciplina o processo declaratório de utilidade pública.

Apresentamos emenda à proposição somente para acrescentar a sigla LABRE-MG
ao nome da entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.589197 com a Emenda n° 1, apresentada a
seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Liga Brasileira de Radioamadores -

LABRE-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Sala das Comissões. 1° de abril de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Marcos Helênio. relator - Antônio Júlio - João Batista

de Oliveira.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.620/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em tela visa a declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária do Mangal - ACM -, com sede no
Município de Augusto de Lima.

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

Fundamentação
Os requisitos para a declaração de utilidade pública estão previstos na Lei n°

12.240, de 5/7/96, cujo art. 1 0 dispõe que, para obtê-la, as entidades devem ter
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos, não remunerar
os cargos de sua direção e ter como Diretores pessoas idôneas.

Cumprindo tais requisitos, conforme comprovam os documentos anexados ao
processo. o referido estabelecimento está habilitado ao titulo declaratório.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.620/98 na forma original.
Sala das Comissões. 1° de abril de 1998.
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Hely Tarqüíni o. Presidente - Antônio Júlio. relator - João Batista de Oliveira -
Marcos Helênio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.624198
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Andaraí, com
sede no Município de Porteirinha.

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

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

indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente
atendidos, conforme comprovam os documentos apensos ao processo.

Com isso. comprovou-se que a mencionada entidade tem personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos. e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.

Assim sendo. não encontramos óbice à tramitação do projeto.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.624198 na forma original.

Sala das Comissões. 1° de abril de 1998.
Hely Tarqumio, Presidente - Marcos Helênio. relator - Antônio Júlio - João Batista

de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.625/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela. do Deputado Gil Pereira, objetiva declarar de utilidade
pública a Fundação Projeto Sorria com sede no Município de Ouro Preto.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para ser
examinado preliminarmente, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Projeto Sorria, sem fins lucrativos, é sociedade civil com

personalidade jurídica. Em funcionamento há mais de dois anos, os membros de sua
diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de seus
cargos-

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n°
12.240, de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública de entidades. Não
há óbice, portanto, à tramitação da matéria.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.625198 como apresentado originalmente.

Sala das Comissões, 1° de abril de 1998.
Hely Tarquinio. Presidente - Marcos Helênio. relator - João Batista de Oliveira -

Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.626/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei n° 1.626198 visa
a declarar de utilidade pública a Associação e Movimento dos Sem Casa do Bairro
Ipiranga. com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A Lei n° 12.240, de 517196. estabelece os requisitos para a declaração de utilidade

pública, os quais foram plenamente atendidos, conforme atesta a documentação
juntada ao processo, a - comprova que a referida entidade tem personalidade
jurídica. funciona há mais de dois anos, sua diretoria é composta por pessoas idôneas
e não remuneradas pelo exercício dos cargos.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.626198 na forma proposta.
Sala das Comissões. 1° de abril de 1998.
Hely Tarqumio, Presidente - Marcos Helênio. relator - Antônio Júlio - João Batista

de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.628198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epigrafe visa a
declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia N6ssa Senhora de
Fátima. com sede no Município de Itaíma.

Após ter sido publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 188. c/c o art. 102, ifi, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão é sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade

jurídica. Estando em funcionamento há mais de dois anos, tem por Diretores pessoas
idôneas e que não percebem nenhum tipo de remuneração pelos cargos que ocupam.

Assini de acordo com a documentação anexada ao processo, a instituição preenche
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os requisitos necessários â declaração de utilidade pública previstos na Lei ti0 12.240,
de 5/7/96.

No entanto. sob o aspecto formal, julgamos necessária a apresentação de emenda
ao projeto, para adequar o nome da entidade ao que dispõe o art. 1° de seu estatuto.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.628198 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l o a seguinte redação:
"Art. P - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia

Nossa Senhora de Fátima - OSNF -, com sede no Município de Itaúna.".
Sala das Comissões. 1° de abril de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antônio Júlio. relator - Marcos Helênio - João Batista

de Oliveira.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.461197

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Perna o Projeto de Lei n° 1.461197 dispõe sobre
a emissão de cédula de identidade para menores de 21 anos.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/10197, a proposição foi distribuída a
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 188. c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

A proposição tramita em regime de urgência, a requerimento do Deputado Arnaldo
Penna. devendo ser apreciada em reunião conjunta pelas Comissões de Constituição
e Justiça e de Administração Pública.

Fundamentação
O projeto tem em vista dispensar a exigência de que os menores de 21 anos,

quando da expedição de suas cédulas de identidade, se façam acompanhar dos pais
ou de seus responsáveis legais. A proposição estabelece ainda que, para os fins
previstos no art. 40 da Lei n° 9.434. de 1997, quando o requerente for menor de 21
anos. co~ na cédula de identidade emitida a frase "menor não-doador de órgãos
e tecidos".

Como se vê, o projeto em estudo visa a corrigir unia flagrante injustiça para com
os menores de 21 anos, que muitas vezes não têm como levar seus pais ou
responsáveis ao posto de identificação que emite o documento de idealidade. Por
outro lado, tal exigência nos parece desnecessária, pois o menor, mesmo que
acompanhado do pai ou responsável, não tem condições legais para declarar sua
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condição de doador. Aplicando-se tanto a Lei n° 9.434, de 1997, quanto o Código
Civil Brasileiro, constata-se que tal ato da vida civil só poderá ocorrer após a
maioridade.

Cabe salientar que a Lei n° 9.434 estabelece que, a qualquer tempo, a manifestação
de vontade constante na Carteira de Identidade Civil ou na Carteira Nacional de
Habilitação poderá ser alterada pelo seu portador, o que garante ao menor
interessado em ser doador o direito de, completados os 21 anos, fazer a sua legítima
Opção.

Cumpre consignar que tramita no Congresso Nacional projeto do novo Código
Civil prevendo que a maioridade civil se dará com a idade de 18 anos, e não de 21,
conforme determina a legislação atual, o que antecipará o direito à opção citada.

Diante desses argumentos e com base no art. 25, § 1 0, da Constituição da
República, não vislumbramos óbice que possa interromper o curso do projeto em
análise.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.461197.
Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Arnaldo Penna - Sebastião

Helvécio.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna. o Projeto de Lei n° 1.461197 dispõe sobre

a emissão de cédula de identidade para menores de 21 anos.
Publicada no 'Diário do Legislativo" de 17110/97, a proposição tramita em regime

de urgência, tendo sido distribuída às comissões competentes para, em reunião
conjunta receber parecer, nos termos dos arts. 272 e 102. "III". "a", do Regimento
Interno.

Submetida a matéria a exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça,
esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora, vem o
projeto a esta Comissão, para que sobre ele seja emitido parecer.

Fundamentação
Os postos de identificação passaram a exigir a presença dos pais ou do responsável

legal para a expedição da carteira de identidade de menor de 21 anos, desde a
expedição da Lei n° 9.434, de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e
partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento.

Consoante essa lei, todas as pessoas são doadoras, salvo expressa manifestação em
contrário, a qual deve constar na Carteira de Identidade ou na Carteira Nacional de
Habilitação mediante a inscrição da expressão "não-doador de órgãos e tecidos".
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Cabe salientar que a referida lei estabelece que, a qualquer tempo, a manifestação

de vontade constante nos citados documentos poderá ser alterada pelo seu portador.
Considerando-se que o projeto de lei em epígrafe visa a incluir na carteira de

identidade do menor de 21 anos de idade a expressão "menor não-doador de órgão e
tecidos", a medida se justifica porque o menor não pode exercer, por si mesmo, os
atos da vida civil, exceto com a autorização dos pais ou com suprimento judicial,
conforme estabelecido nos arts. 50, 61, 82 e 84 do Código Civil.

Conseqüentemente, seria assaz arbitrário e ilegal se o poder público, ao seu
alvedrio, exigisse que o menor de idade, a exemplo dos maiores, fosse doador natural
de seus órgãos e tecidos, o que é possível apenas na forma anteriormente
mencionada.

Reforça esse raciocínio, de forma inequívoca e contundente. o inciso VI do art. 10
da Constituição mineira,  que atribui competência ao Estado para preservar a
incolumidade da pessoa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.461/97.
Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Hely Tarquimo. Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Sebastião Costa -

Arnaldo Penna - Ajalinar Silva.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.519197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Anderson Adauto, tem como objetivo a
manutenção de pelo menos um eletricista da Companhia Energética do Estado de
Minas Gerais - CEMIG - em cada município do Estado.

Publicado em 19/1/97. foi o projeto distribuído a esta Comissão para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade. constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Em que pese à sólida fundamentação do signatário para justificar a iniciativa do

E	projeto. a matéria encontra óbices de natureza constitucional e legal. -
Primeiramente, vale salientar que a proposta tem caráter meramente autorizativo e

seu conteúdo não se insere entre as hipóteses de autorização legislativa
E	constitucionalmente previstas.

Por outro lado, trata-se de proposição de cunho administrativo, e é certo que a
.g	manutenção de pessoal técnico da concessionária do serviço de energia elétrica, onde

quer que seja, pode efetivar-se mediante simples orientação dos setores competentes
t	da CEIvHG, independentemente de lei.

Deve-se observar que a matéria não se enquadra entre aquelas arroladas no art. 61
da Constituição mineira, passíveis de apreciação por esta Casa Legislativa.
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É importante notar, ainda, que a CEMIG é concessionária de um serviço público

pertencente à União, por força do preceito constante no art. 21. XII. 

l,. 

da Carta
Magna, devendo, sob este aspecto. subsumir-se aos termos do contrato de concessão.
não obstante as disposições da lei de concessões e da lei das sociedades anônimas.

Por último, a proposta fere o princípio da razoabilidade, constante no art. 13 da
Constituição do Estado. unia vez que muitas cidades mineiras são atendidas por
outras empresas prestadoras do serviço de energia elétrica, que, obrigatoriamente,
viriam a ser contempladas pela norma.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.519/97.
Saladas Comissões. 1° de abril de 1998.
Hely Tarqunuo, Presidente - Marcos Helênio. relator - Antônio Júlio - Sebastião

Costa - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.555/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 239197, o Governador do Estado remeteu a esta Casa,
para apreciação, o projeto de lei em epígrafe, que autoriza a Fundação Rural Mineira
- Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a alienar os imóveis
que especifica.

Nos termos regimentais, a proposição foi publicada e a seguir distribuída a esta
Comissão, a quem compete examinar preliminarmente a matéria, nos lindes de sua
competência.

Fundamentação
Os imóveis objeto da proposição constituem-se de terrenos urbanos situados nos

Municípios de ltambacuri. Pirapora. Oliveira. Gouveia e Coromandel. sendo que o
último tem por benfeitoria um prédio residencial de dois pavimentos.

Do exame do art. 10 do projeto, em conjunto com o art. 3°, depreende-se que a
alienação dos imóveis far-se-á mediante a modalidade de venda preferencial, visto
que somente na ocorrência de desinteresse dos municípios em adquiri-los poderá a
RURALMINAS proceder às alienações a terceiros.

Mas existe tal interesse, pois, de acordo com a mensagem do Chefe do Executivo.
"os imóveis de cuja alienação se trata serão utilizados pelos municípios adquirentes
para implantação de infra-estrutura de interesse social".

No plano constitucional do Estado. a matéria está sujeita ao art. 18. que prevê a
necessidade de avaliação prévia e de autorização legislativa para que seja licita a
alienação.

De outra pane, está sujeita à Lei Federal ri0 8.666, de 21/6/93, que institui normas
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para licitações e contratos da administração pública, no âmbito dos Poderes da
União. dos Estados. do Distrito Federal e dos municípios. Interesa-nos. no caso. seu
art. 17, por estabelecer que a alienação de bens da administração pública está
subordinada à existência de interesse público devidamente comprovado e que, em se
tratando de imóvel, dependerá de autorização legislativa, de avaliação prévia e de
licitação na modalidade de concorrência. Ademais. ele não pode estar afetado - nem
atendendo ao uso comum do povo nem a finalidade administrativa especial.

Para o exame a cargo desta Comissão, entendemos ser necessário averiguar-se o
cumprimento desses requisitos.

De pronto, verificamos que os imóveis a serem alienados estão sem nenhuma
destinação pública. Por outro lado, o interesse público que envolve a operação é
evidenciado pelo fato de os municípios interessados no negócio jurídico pretenderem
instalar, nos referidos bens, serviços públicos para atender à comunidade.

Quanto à obrigatoriedade de se realizar licitação. no caso em análise. a exigência
seria descabida. Estamos em face da hipótese de inexigibilidade de certame
licitatório por inviabilidade de competição. Entretanto, caso venham a ser os imóveis
alienados a terceiros, por desinteresse de quaisquer das pessoas jurídicas citadas, o
projeto de lei já prevê, em seu art. 30, o certame licitatório, que seria, no caso, por
exigência da lei, na modalidade de concorrência.

Pelo que foi explanado, está evidente que a proposição atende aos dispositivos
legais que regem a, matéria, não existindo, portanto, óbice legal ou constitucional a
sua tramitação.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.555197 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 10 de abril de 1998.
Helv Tarquimo, Presidente - Sebastião Costa. relator - Marcos Helênio - João

Batista de Oliveira - Antônio Júlio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.610/98

Comissão de Turismo. Indústria e Comércio	-
Relatório

Por meio da Mensagem n° 294198, o Governador do Estado encaminhou à
Assembléia Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que autoriza a realização de
operação de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil S. A.. destinada ao
financiamento do PRODETUR no Estado.

Publicado em 20/3/98, o referido projeto foi encaminhado Ss Comissões de
Constituição e Justiça. de Turismo. Indústria e Comércio e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Conforme solicitação de seu autor e com base nos termos
regimentais, a proposição tramita em regime de urgência.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.610198.
Cabe a esta Comissão, agora, emitir o seu parecer de acordo com as disposições

regimentais.
Fundamentação

A proposição em análise objetiva canalizar recursos para a implementação do
Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo nas Regiões Norte e
Nordeste de Minas Gerais - PRODETUR-MG -, criado pelo Decreto n° 39.423, de
1998.

O objetivo principal do programa é incentivar a atividade turística e, ao mesmo
tempo, garantir à população das áreas de interesse turístico a melhoria das condições
de vida e o suporte necessário à reprodução das atividades ligadas ao turismo.

O crescente e evidente processo de globalização da economia, resultado do avanço
extraordinário da tecnologia de produção e dos meios de comunicação e transporte,
levou a maior parte dos países em desenvolvimento, e até mesmo dos países
desenvolvidos, a constatarem taxas de desemprego elevadas, não obstante os
beneficies que o processo de globalização possa ter carreado para as economias
nacionais.

E mister encontrar soluções para o desenvolvimento econômico que não as
tradicionais, de modo a amenizar cada vez mais o problema evidente do desemprego
e suas conseqüências.

O investimento em turismo deve deixar o seu caráter suplementar e tornar-se peça
fundamental para a elaboração de políticas públicas que visem ao efetivo
desenvolvimento econômico, principalmente aquele que resulta em distribuição de
renda e alcança as regiões menos privilegiadas do Pais.

Entendemos que os recursos tornados disponíveis por meio do PRODETUR e
direcionados às regiões Norte e Nordeste do Estado são importantes para o
desenvolvimento turístico da região. Seu potencial turístico é inegável, e as
conseqüências positivas de caráter socioeconômico se farão notar, tão logo se
efetivem os investimentos propostos.

Conclusão
Em vista do exposto. opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei n°

1.610198, no 10 turno, com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Substitua-se, no art. 10. o valor de R$60.000.000.00 (sessenta milhões de reais) por
R$62.364.000.00 (sessenta e dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil reais).

Sala das Comissões. 31 de março de 1998.
Kemil Kumair& Presidente - Gil Pereira, relator - Raul Lima Neto.

PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.610198
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a realizar operação de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil S.A.
para os fins que menciona e dá outras providências.

O projeto foi encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para ser
examinado em regime de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado e
do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição. A Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio também se manifestou favoravelmente à sua aprovação e
apresentou ao projeto a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer sobre a matéria, conforme as
disposições regimentais.

Fundamentação
A matéria em apreço autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito

com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - até o limite de R$60.000.000.00.
destinados à execução de programas e obras que desenvolvam o turismo nas regiões
Norte e Nordeste de Minas Gerais.

Os recursos captados se destinam ao financiamento do Programa de Ação para o
Desenvolvimento do Turismo nas Regiões Norte e Nordeste de Minas - PRODETUR
-, área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.
Numa primeira etapa. serão beneficiados os 24 municípios discriminados no
parágrafo único do art. 1° do Decreto n° 39.432. de 512/98. Os investimentos poderão
ser realizados nos seguintes segmentos: implementação de melhoria de infra-
estrutura básica nas áreas de saneamento básico. resíduos sólidos. meio ambiente e
transportes; construção e melhoria de equipamentos turísticos; recuperação de bens
do patrimônio histórico; melhoria dos aeroportos; implantação de modelo
institucional integrado de gestão do turismo; capacitação de recursos humanos afetos
ao sistema de gestão do turismo.

Trata-se, portanto. de empreendimento de alto conteúdo social, voltado para
regiões carentes. Segundo depoimento prestado a esta Casa pelo Sr. Paulo Safadv.
Presidente da TURMINAS. na primeira etapa, serão investidos R$97.000.000,00.
Por outro lado, o Estado estará recebendo recursos com encargos financeiros
vantajosos. Como sói acontecer, os recursos repassados pelo BNB, em geral, são de
menor custo ou, até mesmo, subsidiados. Quanto a esse aspecto. o Chefe do
Executivo, em sua mensageia não encaminhou informações à Assembléia. No
entanto, nos termos do art. 50 da proposição. assume a obrigatoriedade de enviar a
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esta Casa cópia do contrato celebrado com o BNB e o detalhnniento dos projetos
financiados com os recursos a serem levantados.

A administração direta do Estado tem- hoje, uma divida fundada contratual da
ordem de R$4.200.000.000,00. Dessa forma a contratação de US$60.000.000,00
representa um acréscimo de 1,4% no saldo atual dessa divida. Em 1997, o serviço da
dívida alcançou a cifra de R5561.000.000.00.

Especificamente quanto ao turismo, a TURMINAS tem uma dotação de
R$1.069.982.00 para o desenvolvimento turístico, incluindo-se aí o artesanato.
Existem também janelas, como, por exemplo. os RS300.00 na dotação orçamentária
da Secretaria de Estado de Indústria. Comércio e Turismo, destinados à promoção
turística, e os R$1.000,00 destinados ao apoio financeiro ao turismo, por meio do
Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR

Portanto, a execução dos recursos advindos do BNB. caso ocorra ainda este ano,
dependerá de suplementação orçamentária.

Compõem a estratégia administrativa do Estado para o setor turístico, além do
FASTUR. o Plano Mineiro de Turismo e o Conselho Estadual de Turismo. Quanto
ao PRODETUR foi criada a Unidade Executora Estadual - UEE -, composta de 5
membros que se relacionam com as atividades turísticas no Estado. Caso os recursos
advindos do BNB - ou, pelo menos, parte deles - sejam aplicados por meio do
FASTUR, isso ensejaria a rotatividade dos recursos, o que. no futuro, beneficiaria
outras regiões, ou mesmo outras localidades da Região Norte (e Nordeste), com a
aplicação do retomo dos financiamentos iniciais. A implementação das ações, sob o
comando do art. 6° da Lei n° 12.398, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo,
será feita de forma descentralizada, com a participação dos diversos órgãos e
entidades afins da administração estadual, dos municípios e da iniciativa privada,
sob a coordenação da TURl{ENAS. Mas a exploração dos empreendimentos e a
prestação dos serviços de turismo, de acordo com a lei, caberão à iniciativa privada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.610198 no 1°

turno, com a Emenda n°1. da Comissão de Turismo. Indústria e Comércio.
Sala das Comissões. 31 de março de 1998.
Kemil Kumaira Presidente - MaS Torres, relator - Raul Lima Neto - Sebastião

Helvécio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.614198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em epígrafe
visa a alterar a Lei n° 12.708, de 29112/97, que dispõe sobre o Programa de Fomento
ao Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado
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de Minas Gerais - Micro Genes -, acrescentando o § 2° ao art, 23 e transformando
seu parágrafo único em § P. e a dar outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2712198, a matéria foi distribuída ás
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer.

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

Fundamentação
Por meio da alteração do dispositivo em questão, pretende-se ampliar o incentivo

previsto no art. 23 da referida lei, o qual concede de 4% a 30% de desconto no ICMS
devido, correspondente ao número de empregados regularmente contratados,
mediante a aplicação em dobro dos percentuais, na hipótese da contratação de pessoa
portadora de deficiência.

O art. 179 da Constituição Federal determina que a União. os Estados, o Distrito
Federal e os municípios devem dispensar ás microempresas e ás empresas de
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

O art. 224. § 10. inciso ifi. da Constituição Estadual dispõe que incumbe ao poder
público estimular a empresa, mediante a adoção de mecanismos. inclusive incentivos
fiscais, a absorver a mão-de-obra portadora de deficiência.

Em face da forma federativa do Estado brasileiro. da repartição dos tributos e da
autonomia dos entes federados, há de se concluir que cabe a cada unidade federada
disciplinar essa matéria com liberdade, no âmbito de sua competência- desde que não
se frustre a orientação constitucional do tratamento favorecido para as
microempresas e as empresas de pequeno porte.

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

do Projeto de Lei n° 1.614198.
Sala das Comissões. 1 0 de abril de 1998.	 -
Hely Tarquinio. Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Antônio Júlio -

Marcos Helênio.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.650/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa. por meio da Mensagem n° 255198, o
projeto de lei em epígrafe, que visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter.
mediante doação, o imóvel que especifica ao Municipio de Carmo do Rio Claro.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2113198, vem a matéria a esta Comissão
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para exame preliminar, conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A referida proposição objetiva prover a necessária autorização legislativa para que

o Estado aliene bem imóvel público, segundo determinação contida no art. 18 da
Carta mineira e nos arts. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/7/93, e 16 da Lei n°
9.444, de 25111/87.

Consoante esses dispositivos, a validade da doação de imóvel do Estado depende
de específica autorização legislativa, de existência de interesse público no negócio
jurídico a ser realizado, de avaliação prévia e de licitação. Ademais, o bem não pode
estar destinado ao uso comum do povo nem atendendo a finalidade administrativa

Para o exame da referida matéria, a cargo desta Comissão, entendemos necessário
averiguar-se o cumprimento desses requisitos.

De pronto, verificamos estar o imóvel que se pretende alienar sem destinação
pública. Segundo a mensagem do Governador, ele foi doado ao Estado em 1987, sem
nenhum encargo ou ônus para o donatário, que pretendia construir no local um posto
de saúde. A obra programada não foi avante, e o terreno encontra-se, hoje, ocioso e
abandonado.

A Secretaria da Saúde, a que está vinculado o bem, manifestou-se favoravelmente
à sua devolução ao doador, uma vez que, com a municipalização da saúde, não há
planos para o seu aproveitamento.

Com relação ao interesse público, que necessariamente deve envolver a operação
com bens públicos do Estado, acreditamos ter sido também satisfeito, uma vez que o
município pretende instalar no local serviços públicos para atendimento à população.

Quanto à obrigatoriedade de se realizar licitação, no caso em análise apresenta-se
descabida. Estamos em face de hipótese de inexigibilidade do certame licitatório por
inviabilidade da competição.

Quanto a avaliação, não nos cabe observar senão que há de ser realizada pelo
órgão competente do Poder Executivo.

Assim sendo, o projeto de lei em tela atende às exigências da legislação em vigor,
não havendo óbice à pretendida autorização legal para que se efetive a alienação do
imóvel.

Há de se ressaltar, entretanto, que a proposição prevê a reversão do imóvel,
modalidade essa inteiramente descabida, uma vez que a aquisição do terreno pelo
Estado foi feita por meio de doação pura e simples. Nessa circunstância, a maneira
de transferi-lo novamente ao patrimônio do município é por meio de nova doação.

Lembramos ainda que o § 40 do art. 17 da Lei n° 8.666. de 1991 dispõe sobre a
obrigatoriedade de que se faça constar no instrumento de doação o encargo, o prazo
de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato. Embora
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reconheçamos que o aludido instrumento se refira à escritura pública de doação,
entendemos também que o contrato a ser realizado é composto de atos vinculados.
Decorre dai, necessariamente, que na lei autorizativa deverá constar o encargo, o
termo e a cláusula de reversão.

Pelo motivo que acabamos de expor, apresentamos substitutivo à matéria para
adequá-la à legislação pertinente e á boa técnica legislativa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.650198 na forma do Substitutivo n° 1, redigido
a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo do Rio Claro o imóvel

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

Claro o imóvel constituído de terreno com área de 360m 2(trezentos e sessenta metros
quadrados), situado naquele Município, na Rua Irmãs da Providência 5/a Centro,
registrado sob o n° R-21-1752. a fls. 242 v. do livro 2-K. no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Carmo do Rio Claro.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à instalação de órgãos
públicos municipais.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo
o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pública de doação. não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 10 de abril de 1998.
Hely Tarqunuo. Presidente - Marcos Helênio. relator - João Batista de Oliveira -

Antônio Júlio.
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Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Adgos dos Excepcionais de Congonhas -

APAE - é sociedade civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, que tem por
objetivo prestar assistência e desenvolver atividades educacionais e de lazer voltadas
para o excepcional, visando ao seu bem-estar e a sua integração social; desenvolver a
cultura especializada e o treinamento de pessoal destinado a trabalhar no campo da
educação para o excepcional; pleitear, junto aos poderes públicos competentes,
medidas normativas e administrativas visando aos interesses do excepcional.

Pelas razões expostas, evidencia-se seu caráter de utilidade pública, objetivamente
demonstrado pela documentação anexa e, em vista das altas finalidades a que se
propõe este projeto de lei, espera-se a sua aprovação pelos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.684198
Declara de utilidade pública a Associação do Conjunto Confisco e Adjacências,

com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Conjunto Confisco e

Adjacências, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1998.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Associação do Conjunto Confisco e Adjacências é sociedade sem

fins lucrativos, que visa a proporciànar melhor qualidade de vida à comunidade e
promover a sua integração. A entidade é reconhecida como de utilidade pública
municipal, pois contribui para a conscientização e a participação da comunidade na
solução de seus principais problemas.

Em face do exposto, entendemos que o aludido conselho merece o título
declaratôrio de utilidade pública estadual -

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

PROJETO DE LEI N° 1.685198
Dispõe sobre a reversão de imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica autorizada a reversão ao patrimônio de Orestino Corrêa e sua

mulher. Maria Marques Corrêa, do imóvel doado ao Estado. situado no local
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denominado Alto do Baneirão. no Município de Taniniiriia com área total de
700.001112 (setecentos metros quadrados), confrontando, pela frente, numa extensão
de 20m (vinte melros), com os doadores; pelo lado direito, numa extensão de 35m
(trinta e cinco metros), com os doadores; pelos fundos, numa extensão de 20m (vinte
metros). com os doadores, conforme Escritura Pública de Doação n° 2.332, de 25 de
abril de 1967, registrada no livro n° 24. fis. 40 e seguintes, do Cartório do 2° Oficio
de Notas da Comarca de TarumiriuL

Art. 20 - O imóvel descrito no artigo anterior destinava-se ao funcionamento da
Escola Estadual Córrego do Barreirão, desativada em função de processo de
municipalização, resultando no não-cumprimento, pelo Estado, da finalidade da
doação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
José Henrique
Justificação: A reversão do referido imóvel ao patrimônio dos doadores justifica-se

plenamente, uma vez que, ao determinar a municipalização da Escola Estadual
Córrego do Bairreirão, que hoje se encontra totalmente fechada, o Estado deixa de
cumprir a finalidade da doação.

De modo a evitar prejuízo ao patrimônio dos doadores, que outorgaram a escritura
pública de doação exclusivamente com a finalidade de implantação da escola
estadual. é oportuno que se proceda à reversão do imóvel por meio de lei estadual
específica. Esperamos, pois. contar com o apoio dos nobres pares á aprovação desta
proposição.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.541198, da Deputada Maria Olívia, solicitando um voto de congratulações

com o jornalista Paulo César de Oliveira pelos 20 anos da coluna "Fim de Semana".
(- À Comissão de Educação.)	 -

N° 2.542198, do Deputado Anderson Adauto, solicitando se encaminhe oficio ao
Secretário da Educação. pedindo informações acerca das etapas do processo de
transferência dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério para os destinatários. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.543198. da Comissão de Direitos Humanos. pleiteando se envie oficio ao
Presidente do Supremo Tribunal Federal para que a matéria referente ao processo da
tragédia da Vila Barraginlia. em Contagem, seja levada ao Plenário daquele
Tribunal, sem parecer, conforme estabelece seu Regimento Interno. (- A Comissão
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de Direitos Humanos.)

N° 2.544198, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando se envie oficio à
Procuradoria-Geral da República para que se agilize a tramitação do parecer do
Ministério Público sobre a ação cível da tragédia da Barraginha. em Contagem. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.545198. da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se envie oficio ao
Secretário da Segurança Pública para que encaminhe informações sobre os motivos
que o levaram a proibir o acesso da "Human Rights Watch" (na pessoa do Dr. James
Cavailaro). da Pastoral Carcerária e do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, em
1313198. na Delegacia de Furtos e Roubos. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.546198. da Comissão de Direitos Humanos. solicitando se encaminhe voto de
protesto ao Secretário da Justiça em virtude de a Superintendência de Organização
Penitenciária - SOP - (por meio do Cel. Lopes) haver proibido a entrada do Deputado
Durval Angelo, representando a Comissão de Direitos Humanos, no Presídio Nelson
Hungria. em 1513198. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.547198, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se envie oficio ao
Secretário da Justiça, para que encaminhe informações sobre os motivos que o
levaram a proibir o acesso da "Human Rights Watch" (na pessoa do Dr. James
Cavaflaro). da Pastoral Carcerária, do Conselho Estadual dos Direitos Humanos e do
Deputado Durval Angelo (representando a Comissão de Direitos Humanos) na
Penitenciária Nelson Hungria. em 1513198. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.548/98. da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se envie oficio ao
Superior Tribunal de Justiça para que se agilize a tramitação da ação penal sobre a
tragédia da Vila Barraginha. em Contagem. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.549198. da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando se envie oficio à
Defensoria Pública, solicitando informações sobre a lista dos Defensores Públicos
com as respectivas lotações discriminadas por municipio, a lista dos Defensores
Públicos ocupantes de função pública e cópia dos convênios realizados com
prefeituras. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Raul Lima
Neto (3) e Mauri Torres.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão do Trabalho, do

Grupo Parlamentar Constituído para Conhecer das Solicitações de Acesso a
Documentos Sigilosos e dos Deputados José Militão, Paulo Schettino. Sebastião
Navarro Vieira e Gil Pereira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sras.
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Deputadas, público presente nas galerias, senhores membros da imprensa, quero mais
uma vez prestar homenagem ao ilustre conterrâneo Chico Xavier, que hoje comemora
88 anos.

Com mais de 400 livros psicografados circulando pelo mundo, os quais lhe
proporcionam meios de manter instituições assistenciais espíritas, ele leva conforto a
milhares de pessoas, através das mensagens recebidas ao longo de muitos anos de
trabalho mediúnico.

Com toda uma vida marcada pela bondade, renúncia e simplicidade, há algum
tempo, infelizmente, ele enfrenta problemas de saúde, sem no entanto deixar de
ajudar espiritualmente aos que buscam seus ensinamentos e assistência.

Posso dizer que Chico Xavier, há tempos, é o cidadão mais ilustre de Pedro
Leopoldo, onde foi instituída, em 1995, a Comenda Francisco Cândido Xavier, uma
forma, ainda que simples, de reconhecimento pleno de toda a comunidade ao grande
filho que aquela terra deu ao mundo.

Parabéns, Chico Xavier! Muita saúde!
Gostaria também, nesta oportunidade, de cumprimentar a todos aqueles que hoje

são nomeados para ocupar diversas secretarias estaduais e quero destacar uma grande
figura entre eles, o Dr. Vilmar de Oliveira Filho, que responderá pela saúde do
Estado.

Formado em medicina no ano de 1982, é cirurgião-geral dedicado e desprendido,
professor concursado, desde 1992, da Faculdade de Ciências Médicas, ex-Prefeito de
Santo Antônio do Monte, 1 0 Presidente da Fundação do Consórcio de Saúde do Alto
São Francisco, já completando três mandatos consecutivos, e Diretor Regional de
Saúde do Alto São Francisco, que abrange mais de 50 cidades. Pessoa competente e
responsável, tenho certeza, fará o melhor trabalho nessa área tão esquecida do nosso
Estado

Quero coinprimentar, por fim, o Governador Eduardo Azeredo pelo acerto da
escolha. Muito obrigado.

* Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Jiaueisen. -
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados aqui

presentes, senhores das galerias, pessoal desta Casa que nos escuta, telespectadores,
na terça-feira desta semana estivemos, juntamente com o Deputado Péricles Ferreira,
no "Bom Dia Minas", para discutir um problema sério, polêmico, que é o da verba
das subvenções.

O problema é tão sério e polêmico que o programa, por três dias seguidos, colocou
em sua pauta de discussão o assunto - na sexta, na segunda e na terça-feira.

O debate de terça-feira ficou muito prejudicado. Primeiro, pela polêmica do
assunto, que deve ser muito bem discutido. Segundo, o tempo é reduzidíssimo, 8 ou 9



118
minutos, para um assunto tão sério e pesado. E também por causa do nervosismo do
Deputado Péricles Ferreira durante todo o debate, toda a discussão.

Por isso volto aqui hoje, para continuar a falar desse mesmo assunto. Estamos
tentando esclarecer equívocos. O Deputado afirmou que a greve branca não existe,
contradizendo exatamente a declaração do Deputado Cleuber Carneiro, que falava da
greve branca, e também comentários dos jornais desta semana, que diziam que líderes
do Governo tinham se reunido e estavam discutindo e percebendo que a greve branca
era prejudicial a todos eles, e seria melhor suspendê-la.

Cheguei a acreditar, na terça-feira à noite, que ela havia acabado - o Plenário estava
cheio, foram apreciados alguns vetos; na parte da manhã de quarta-feira também
havia "quorum". Ontem o Plenário esteve vazio à tarde e à noite.

Queremos deixar bem claro que entendemos e garantimos que essa greve branca
existe, e um dos motivos é a famosa verba de subvenção do PADEN.

Mais outra coisa: o PT sempre criticou e condenou essas verbas de subvenção.
Nunca obstruímos votação no Plenário por falta de verba. Queremos, quando for
necessário, obstruir, sim. Mas a nossa obstrução é por outros motivos: porque não
concordamos com o projeto ou porque o projeto é polêmico e precisa ser mais
discutido, e, além do mais, essa é a maneira que o Regimento Interno apresenta para a
Oposição defender as suas idéias, para que ela possa reagir diante do autoritarismo, às
vezes, e do abuso de poder da Maioria.

A luta do PT contra as verbas de subvenção não é de hoje. E estamos amparados
pela Constituição Federal, que propõe uma política pública para distribuição das
verbas sociais. Há também a lei federal que propõe a criação da LOAS - Lei Orgânica
de Assistência Social, e, ainda, a lei estadual que cria os conselhos de Estado e
determina que sejam criados os conselhos nos municípios. Temos, então, amparo
legal para trabalhar com vistas ao fim dessas verbas.

Além do mais, entendemos - e qualquer pessoa que tenha um mínimo de
conhecimento sabe - que a função do Deputado não é distribuir dinheiro, não é
construir escolas, creches, pontes, asfalto nem distribuir dinheiro para entidades. A
sua função principal é legislar, denunciar e fiscalizar o poder público e todas as
entidades, os grupos ou as pessoas que possam prejudicar o patrimônio nacional, o
patrimônio público e a sociedade.

As verbas de subvenção sempre deram dor de cabeça para esta Casa, sempre foram
problemas de desgaste para a Assembléia Legislativa. Nós nos lembramos da falecida
ASFAS, que acabou, e acabou tarde. Aquela entidade era o maior escândalo que
poderia haver dentro desta Assembléia Legislativa. Era ela que repassava dinheiro
para a conta pessoal dos Deputados e facilitava o pedido de recibo em branco.

Fiz desta tribuna a primeira denúncia contra a ASFAS. Essa luta continuou e
contribuiu para que a situação fosse se esclarecendo. Pensei até que ela havia sido
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moralizada. Três Deputados perderam o mandato e. assim, achei que o problema
tivesse sido resolvido.

O Deputado Ermano Batista (Em aparte)* - V. Exa. é tida e havida nesta Casa
como uma parlamentar séria, e, quando ocupa a tribuna, ficamos atentos, porque V.
Exa. tem sempre um bom conselho para todos nós.

V. Exa. faz urna proposta oportuna e muito interessante: que tenhamos o
desprendimento de abandonar o direito que conquistamos de destinar recursos para
os nossos municípios, associações, entidades de classe, sob a forma de subvenção
social, e transferi-lo para essa entidade que V. Exa. citou.

A Deputada Maria José Flaueisen - Muito obrigada. Deputado, pelo seu aparte,
pela sua proposta. Eu já esperava que aparecesse uma proposta dessa natureza,
porque o Deputado Péricles Ferreira já me disse, no debate pela televisão, que eu
deveria ser coerente, deveria abrir mão da minha verba.

Eu já estava preparada para escutar essa proposta. Entendo, perfeitamente, que só
a ação é coerente. Mas quero dizer ao nobre Deputado que não quero, sozinha,
afastar-me da distribuição de verbas, principalmente por dois motivos: primeiro.
porque foi depois que nós começamos a participar do processo de distribuição que
conhecemos a caixa-preta da ASFAS; segundo, as entidades mais ligadas à esquerda,
as prefeituras ligadas ao PT continuariam sendo excluídas dessas verbas, se não
fôssemos nós a repassá-las. Também não será a minha saída que solucionará o
problema e trará a moralização. Garanto ao nobre Deputado que estarei lutando junto
com os membros do PT para que sejam garantidos os conselhos estaduais, mas não
com a participação de Fulano. Beltrano ou Sicrano, e sim com o apoio da Assembléia
Legislativa.

Escutei uma conversa, e até falaram isso para mim também, que, com esse ataque,
eu estaria denegrindo a imagem da Assembléia Legislativa. Absolutamente. Muito ao
contrário: quero preservar essa imagem. E mais outra coisa: quando digo que há
desvio de verbas e malversação do dinheiro público, não estou acusando todos os
Deputados. porque seria um abuso fazer isso. São muitos os Deputados sérios.

O Deputado Ermano Batista (Em aparte)* - Exatamente. V. Exa sugere, então.
que destinemos os recursos para esses conselhos de Estado.

Pois bem. Sugeriria a V. Exa., então, que abrisse o caminho e, a partir de amanhã,
já tomasse a iniciativa de fazer a sua indicação, em vez de indicar recursos para
associações de Teófilo Otôni. Itaipé. Novo Cruzeiro, Ladainha. Poté. Ao indicá-los
para essa entidade e abrir o caminho, iremos ver uma correlação entre as suas ações
e as suas palavras. E pode estar certa de que exercerá uma grande influência, sendo
bem provável que todos nós sigamos o seu caminho.

A Deputada Maria José Flaueisen - A sua proposta é interessantissima. Faço,
agora, um compromisso com todos os senhores: o que passou, não frei mais levantar,
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mas, daqui para a frente, a primeira denúncia falada ou escrita que chegar aos meus
ouvidos, em que houver indício de verdade - não denúncia falsa, nem telefonema
anônimo -, mas onde houver o menor indício de verdade, entregarei para V. Exa..
Corregedor desta Casa, e para o Ministério Público, porque sei que ao Corregedor e
ao Ministério Público cabem as apurações devidas.

Eu já disse que tenho denúncias de dinheiro desviado, de cerca de R$200.000.00
mandados para uma única entidade, para distribuição de cestas básicas em uma
cidade pequena, e ninguém de lá sabe para onde foram as cestas. Daqui para a frente,
vou assumir este compromisso. Haverá a primeira denúncia quando houver indício, e
V. Exa. será a primeira pessoa a tomar conhecimento do fato.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - São duas as questões que gostaria de
comentar. A primeira, esclarecer se o Deputado Ermano Batista está falando como
Deputado ou como Corregedor da Casa porque existe uma diferença fundamental.

• Deputado Ermano Batista (Em aparte)* - Como Deputado.
• Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Então, está correto. Como Deputado,

concordo e acho que tem todo o direito de entrar na discussão, mas não fazer pré
julgamento.

Agora, caso queira investigar as verbas de subvenção ou mesmo as verbas que são
distribuídas por indicação de Deputados através do PADEN, é só ver os casos das
faculdades do Norte de Minas. Está evidenciado que erros existem. Basta apurar
denúncia veiculada por jornais da Capital, que mostra claramente que seria
impossível gastar todas aquelas verbas nas obras que estão sendo anunciadas,
inclusive piscinas.

Outra coisa que sugiro são as fundações que recebem 100% das verbas de
subvenção de um Deputado. São fundações que, muitas vezes, repassam essa para
outras entidades, pois há legalidade no repasse. Sendo assixn a Corregedoria já tem
duas pistas sérias de investigação: a da Faculdade do Norte de Minas e a das
fundações que recebem 100% da verba de subvenção dos Deputados. Não há
necessidade de crucificar V. Exa. pelo que afirmou. Tanto há problemas cm verbas
de subvenção que já houve Deputado cassado por esse motivo, sendo autorizado
processo contra ele. Se isso fosse algo novo, extraordinário, que a nossa companheira
estivesse denunciando, tudo bem, pois. pela primeira vez, a informação estaria vindo
a Plenário. Além disso, quem registrar a forma elegante com que V. Exa. fez a
denúncia, forma que lhe é peculiar.

O Deputado Ermano Batista (Em aparte)* - Se V. Exa. não está acusando todos os
Deputados, naturalmente está acusando alguns. V. Exa poderia, então, abrir o jogo,
abrir o livro, citando. nominalmente, aqueles a quem a senhora quer acusar. Dessa
forma, V. Exa. está conspurcando a imagem de todos os Deputados desta Casa. E.
definindo quem é o irresponsável, quem é o canalha, V. Exa. estará salvando a
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imagem própria e a dos demais que não merecem esse título.
O Deputado Marcos Helênio (Em aparte)* - Queria pedir ao Corregedor da Casa

que começasse a apurar as denúncias sobre a distribuição de verbas para a
FUNORTE. Esse deve ser o primeiro passo desta Casa. Depois, devem-se investigar
aqueles que foram indicados por estarem dando verbas para entidades comprarem
cestas básicas ou para colocarem seus nomes em ambulâncias.

O Deputado Ermano Batista (Em aparte)* - Gostaria de solicitar do Deputado
Marcos Helênio que formalizasse a sua denúncia. V. Exa. sabe que é preciso uma
denúncia formalizada. Pediria à Deputada Maria José Haueisen que escrevesse o
nome dos Deputados que ela tem consigo, assim como a representação de entidades.
Com relação a esse episódio do Norte, não podemos nos basear em questões
jornalísticas porque isso pode representar uma querela paroquial. Sendo assim, V.
Exa.. Deputado Marcos Helênio, por gentileza, formalize a denúncia, e esta
Corregedoria terá o maior prazer em apurar e buscar, assim como o escafandrista nas
profundezas da água, o diamante. iremos às profundezas da alma buscar a verdade,
pois esta Casa não pode sofrer conseqüências por procedimentos levianos. E preciso
que haja denúncias sérias. consistentes. a fim de que possamos mostrar ao povo a
maçã podre, se é que ela existe nesse cesto. e purificarmos o seu conteúdo. Nós,
longe de censurarmos a Deputada Maria José. longe de censurarmos o Deputado
Marcos Helénio, ou qualquer Deputado que trouxer qualquer denúncia temos que
elogiá-los, porque detectaram o problema, não quiseram ficar coniventes com o erro
e denunciaram-no. Nós partiremos céleres na busca da solução e da verdade.

A Deputada Maria José Haueisen - Só para terminar. Sr. Presidente. Estão ai. Sr.
Corregedor, propostas que V. Exa. tem que encaminhar. Para concluir, quero dizer:
fui acusada de puritana. Não sou, não quem ser e tenho consciência de que jamais
nem eu nem ninguém nesta Casa será Caminho. Verdade e Vida. Nós não temos essa
pretensão. Nós todos temos a obrigação de ser luz do mundo, sal da terra e fermento
no meio da massa. O meu papel é esse: como Deputada, legislar, fiscalizar e
denunciar. Aí. tenho certeza de que estou sendo luz do mundo, sal da terra e
fermento no meio da massa. Muito obrigada.	 -

"- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados. ( ... )
A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Já que o Deputado Gilniar

Machado me concede o aparte, agradeço e quero dizer para o Deputado Ermano
Batista o seguinte: assumi, em público, aquele compromisso que, de agora para
frente, qualquer denúncia será passada a V. Exa. Estou garantindo isso no microfone
e...

0 Deputado Ermano Batista (Em aparte)* - Então a senhora está passando um
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espanador no passado.

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Não, não estou passando
espanador. Avisei, outro dia, não estou querendo fugir da luta. Deputado, estou
garantindo a minha palavra. Mais outra coisa: quero ser coerente, quero ser ética e
honesta e entendo, ainda, que ser honesto não é só não roubai, mas é não deixar que
roubem não deixar que façam mal uso do patrimônio público.

V. Exa. será a primeira pessoa procurada nesta Casa assim que chegar às minhas
mãos uma nova denúncia, com indícios, para que a verdade seja apurada.

O Deputado Ermano Batista (Em aparte)* - E eu agradecerei a V. Exa.
O Deputado Gilmar Machado - Não vou me pronunciar neste momento com

relação a esse tema, porque o objetivo da minha presença na tribuna neste instante é
para fazer a leitura de uma moção em apoio ao movimento dos professores,
funcionários e estudantes das instituições federais de ensino de Minas Gerais e, ao
mesmo tempo, convidar os Líderes desta Casa para que, daqui há pouco, dirijam-se
ao Saião Nobre, na sala da Presidência onde os representantes dos movimentos estão
entregando um documento e fazendo as suas solicitações à Presidência da
Assembléia.

Então, gostaria de passar neste instante à leitura da moção, que, posteriormente,
estaremos colocando em votação. Posteriormente. também, o Presidente estará se
deslocando, e convidamos os representantes das instituições para que se desloquem
até o Salão Nobre, a fim de que o Presidente desta Casa, em nome do Poder
Legislativo de Minas, receba os representantes e. ao mesmo tempo, manifeste a
posição da instituição diante do movimento dos professores, servidores e estudantes
das instituições federais de ensino. (- Lê:)

"Os professores das instituições federais de ensino superior encontram-se em greve
em defesa da universidade pública, este inestimável patrimônio da Nação brasileira.
responsável pela elaboração e pela transmissão da produção cultural e científica em
todas as áreas do conhecimento.

Denunciam as políticas educacionais e econômicas que se têm pautado pelo
desmonte dessas instituições, ameaçando a sua autonomia e o seu caráter público e,
principalmente, se posicionam contrários à aviltante situação em que se encontram
os seus servidores. Além do arrocho salarial a que estão submetidos, a Medida
Provisória n° 1.616116, que instituiu o Programa de Incentivo à Docência, em
tramitação no Congresso Nacional, foi imposta à comunidade acadêmica sem
consulta prévia, como têm sido, aliás, todas as ações governamentais referentes à
educação, principalmente após a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da
educação nacional.

E necessário ressaltar que a medida provisória, além de autoritária, retira recursos
das pesquisas, diminuindo o número de bolsas e recursos para essas atividades, o que



rs

123
prejudica consideravelmente o projeto acadêmico que não dissocia ensino, pesquisa e
extensão, ferindo todos os objetivos de qualidade em educação.

Além disso, a medida atinge apenas 25% dos profissionais de ensino superior que
já estão há mais de três anos sem reajuste salarial, provocando relações desiguais e
injustas dentro das instituições. A categoria reivindica, pois. 48,65% de reajuste
salarial e a suspensão do Plano de Incentivo à Docência.

Sabemos que a importância desse movimento não reside apenas na justeza de suas
reivindicações. Trata-se da primeira grande mobilização nacional em defesa da
educação pública e de qualidade no País, desde que a nova legislação educacional
entrou em vigor e permitiu que os governos tomassem uma série de medidas
autoritárias e alheias aos setores envolvidos com a educação. Adota-se em nosso pais
UMA política de governo de caráter privaÜsta e excludente, submissa aos interesses do
mercado. em detrimento das políticas educacionais necessárias à universalização da
educação de qualidade enquanto um direito inalieitável de todos os cidadãos".

Posteriormente, estaremos colocando esta moção em votação. Tenho a certeza de
que os 77 Deputados desta Casa se posicionarão favoráveis a esse movimento justo
que os servidores fazem.

Vamos conseguir abrir os olhos e a mente do Ministro da Educação, que
simplesmente quer ignorar esse movimenta Mas temos certeza de que isso não vai
ocorrer, porque os servidores, os estudantes e os professores saberão levar esse
movimento ao conjunto da sociedade, que apóia o movimento. Tenho certeza de que
os Deputados Estaduais estarão se solidarizando e oferecendo o empenho e o apoio
desta Casa a esse movimento justo, para que, de fato, possamos ter urna educação de
qualidade, uma universidade autônoma, que, acima de tudo, possa fazer o
desenvolvimento pleno do ensino, da pesquisa e da extensão.

Vocês que aqui comparecem e que, posteriormente. estarão entregando esse
documento, queremos parabenizá-los e manifestar a nossa solidariedade para que, de
fato, possamos ter o resgate da educação neste país. Queremos convidar os lideres e a
todos vocês para irmos ao Salão Nobre, a fim de ser feita a entrega oficial do
documento ao Presidente da Assembléia- que, em nome do - Poder, estará
manifestando aquilo que a Assembléia Legislativa poderá fazer para apoiar
efetivamente esse movimento justo que se realiza hoje, em Minas e no Brasil. Muito
obrigado.

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

galerias. imprensa, meus senhores e minhas senhoras. três razões me trazem a esta
tribuna. São duas comunicações, um questionamento e urna proposição em relação
ao procedimento que esta Casa deve ter.
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A primeira comunicação é que os Deputados estão recebendo um convite para

participar, nos dias 27 e 28 de abril da Y Conferência Nacional dos Legislativos
Estaduais, que será realizada na Assembléia Legislativa de São Paulo, com a
presença do Presidente da República, dos Presidentes do Congresso. da Câmara e do
Senado, do Primeiro-Ministro de Quebec e de outras autoridades representativas da
América do Norte e da América Latina. E o tema dessa conferência é de grande
interesse para todos os parlamentares: "O poder de legislar dos Estados". Vamos
procurar espaço para o legislar do parlamentar estadual. Trataremos também de
"marketing" político, que é do interesse dos parlamentares, principalmente neste ano
de eleições.

A segunda razão que me traz a esta tribuna é a formulação de um convite, que,
aliás, já foi feito pelo Presidente Romeu Queiroz: que todos compar~ hoje, à
noite, à reunião especial para homenagear o Cardeal D. Serafim Fernandes de
Araújo. O Poder Executivo e a Câmara Municipal já prestaram a sua homenagem.
Agora, esta Casa vai prestar a sua justa homenagem a D. Serafim Fernandes de
Araújo, Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte, a requerimento aprovado de nossa
autoria. Sei que todos os parlamentares estarão presentes. como de costume.

Fica, também, o convite para todos os que estão nos assistindo pela televisão, todos
os mineiros, diria até todos os brasileiros, de modo especial os belo-horizontinos,
para estarem presentes nessa homenagem.

O terceiro assunto. Sr. Presidente, que me faz ocupar a tribuna é o direito à palavra
que me foi negado ontem, à noite. Deixei por último esse episódio, para fazermos
uma reflexão sobre o que aconteceu. O Deputado Geraldo Nascimento, presidindo os
trabalhos, deu a palavra a alguns parlamentares - se não me engano. o Deputado
Raul Lima Neto a usou duas vezes para justificar seu voto e alguma outra coisa. No
momento em que eu e o Deputado João Leite pedimos a palavra, o Presidente fez que
não ouviu e passou à frente, elevando a voz, impedindo que usássemos a palavra. Ao
terminar as atividades do Plenário, fomos questioná-la perguntar por que não nos
havia concedido a palavra, e ele simplesmente disse: "Me cansei". Usou outra
palavra, que não vou usar agora. Achou que não devia. Fiquei pasmo, porque
imagino que o Presidente tem o direito e o dever de conceder ou retirar a palavra de
forma motivada. E a palavra foi pedida num momento motivada Isso serviu para
fechar o dia de espanto que eu estava vivendo.

Façamos uma reflexão sobre os acontecimentos de ontem, avaliando as possíveis
incoerências, e comecemos a buscar o caminho que possa. se não eliminar por
definitivo, pelo menos minimizar acontecimentos como esse.

Vimos o Deputado Anderson Adauto, como é seu direito, diria até mais, como é
seu dever, usando a tribuna e lançando dúvidas sobre o processo de votação e
apuração de votação da Mesa. Ele lança dúvidas, dizendo que, no passado,
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aconteceram coisas contrárias à legalidade, com a conivência da Mesa. Lança
dúvidas também sobre os técnicos da Casa, que, a exemplo da Mesa, mudam e
alteram como se a coisa fosse de qualquer jeito.

Isso me preocupou. Penso que é direito e, repito. dever do parlamentar fazer
denúncias, porque somos responsáveis por legislar e fiscalizar. Mas é preciso, Sr.
Presidente, que sejam definitivamente apurados esses fatos, porque, se forem
verdadeiras as denúncias. há que se tomarem posições rigorosas para punir, coibir,
impedir que fatos como esses possam vir a acontecer. Se forem infundadas as
denúncias, que haja também um posicionamento da Mesa para punir e
responsabilizar quem as fez. O que não podemos é fazer de conta que as coisas não
aconteceram; que todas as denúncias feitas são mentirosas; não podemos prejulgar
nada. O fato é que houve a denúncia, e ela precisa ser apurada. E o miro que cada
um de nós deve exigir. Não podemos aceitar pacificamente, este parlamentar não
aceita pacificamente ter ouvido as denúncias, fazer de conta que nada aconteceu e
passar uma borracha em cima disso.

Acho que o parlamentar que assomou a esta tribuna tem o direito, tem o dever e
fez o que devia, segundo a sua consciência. Agora, ele tem direito a que isso seja
apurado, e nós, parlamentares, que, de uma forma ou de outra, estamos envolvidos,
temos o direito e o dever de exigir que as apurações sejam feitas.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Deputado, fui eu que subi â tribuna.
ontem à noite.	 -

• Deputado Miguel Martini - Eu disse que foi V. Exa.
• Deputado Anderson Adauto (Em aparte)*- Exato. Eu disse que, com relação às

questões que o Deputado Adelino levantou ontem- não queria entrar no mérito delas,
ainda porque eu não tinha conhecimento pleno daquilo tudo que havia acontecido e
queria tomar melhor conhecimento dos fatos. Apenas relembrei à Casa fatos
acontecidos.

Constatei da tribuna - citei, inclusive, o Deputado Bilac Pinto - que o Deputado
Bilac, num certo momento, acompanhava uma votação em que tinha interesse direto,
uma votação que criava unia regional. essas famosas capitanias her' as" que o
Governador Eduardo Azeredo criou para poder fazer um cabide ainda maior de
empregos. Talvez, até por isso, ele tenha se perdido no meio do caminho com tantos
cargos que criou, e. assim. não está dando conta de pagar nem a última parcela do
13° salário. Relembrei esses fatos da tribuna e citei o Deputado Bilac Pinto apenas
como um exemplo

Citei também a mim mesmo em outro exemplo, e ficou público e notório que tive
de subir a essa tribuna, anteriormente, para rasgar um envelope, onde dois
companheiros, que eram escrutinadores, tinham marcado o meu voto.

Nunca senti interesse da Casa era na verdade, ir a fundo e proibir isso. Isso é
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público e notório, faço questão que esta Casa vá até o fim, se quiser, da mesma forma
que deveria ir fluido nas acusações, nas colocações, nos levantamentos que a
Deputada Maria José Haueisen fez. Acho que está chegando a hora de nos
encontrannos. Eu não corro um milímetro das palavras que utilizei nesta tribuna.

Fiquei extremamente magoado. Sr. Deputado. com os fatos que aconteceram. Não
vejo com bons olhos quando, em determinadas votações importantes para o grupo
que domina a Casa, ou para o Governo, são escolhidos a dedo os Deputados
escrutinadores, exatamente para poderem manipular o resultado de votações secretas.

Gostaria que ninguém ficasse ofendido com isso que estou dizendo, porque não
seria justo, não seria correto, não seria honesto. Sr. Deputado, exatamente porque
não falei nenhuma coisa nova. Tenho certeza de que há muito Deputado que engole
em seco aquilo a que assiste, de forma quieta. Eu apenas resolvi começar a falar. Se
quiserem. podem ir adiantando, pois estou pronto a dar continuidade.

O Deputado Miguel Martini* - Deputado Anderson Mauto, quero só deixar claro
que não estou contra V. Exa. nem a favor de ninguém. estou exigindo, no que couber
a mim. Deputado, até somando com V. Exa., que seja feita, de fato, a apuração. O
que não pode é ficar no ar. No ar é que não pode ficar. Ou todos nós, parlamentares,
tomamos um posicionamento para ir a fundo nessas denúncias, ou paramos de fazer
denúncias levianas. A denúncia que a Deputada Maria José Haueisen fez na Rede
Globo de Televisão - eu não a vi, falaram para mia tenho até um pedido desta fita -
tem que ser apurada rigorosamente, sim. Ou então temos de parar de fazer acusações
que forem levianas. Acho que não dá para convivermos com essa realidade. Ou nós
denunciamos e vamos apurar, apresentar os fatos e cobramos isso, ou então não
falamos. O que não pode é o Poder Legislativo deste Estado ficar na dúvida na mente
das pessoas, por acusações que não são verificadas ou que sejam infundadas. Eu não
me conformo e não aceito isso.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, pessoas
presentes nas galerias, gostaria de dizer que, antes de chegar a esta Casa, em alguns
momentos, senti graves preocupações, até mesmo com o sistema democrático
brasileiro. Parece ser de interesse de alguns denegrir esta instituição, para, talveL
alcançar objetivos inexplicáveis, inexigíveis ou incompreensíveis para este momento
do Pais. E agora, aqui dentro, vejo companheiros lançarem contra esta Casa - e o
fazem genericamente, e não particularizadamenie - arguições as mais graves,
arguições as mais severas. também pretendendo, quem sabe, alcançar objetivos
inconfessáveis. Admita-se até que busquemos entender essas posições. Elas são.
sobretudo, posições políticas; são, sobretudo, posições eleitoreiras; mas,
evidentemente, não podemos concordar com essas acusações. Eu, Deputado Arnaldo
Penna, não concordo definitivamente com essas acusações, não aceito que se lancem
pechas genéricas contra esta Casa. Se quiserem fazer urna acusação pessoal contra
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alguém, que se faça essa acusação, mas que não se faça urna acusação generalizada.
Subscrevo as palavras de V. Exa. e também pretendo que aqui nesta Casa se façam

as apurações das acusações levantadas tanto pelo Deputado Anderson Adauto quanto
pela Deputada Maria José Haueisen. Há também o inverso dessa situação, que é o
art. 62 do Regimento Interno, que determina punição ao Deputado que porventura
faça acusações que não tenha condições de provar. Se ele não tiver condições de
provar, que assuma a responsabilidade pelo seu ato, mas não venha denegrir a honra
dos parlamentares desta Casa.

Agradeço a V. Exa. a oportunidade do aparte. Subscrevo suas palavras em defesa
dos Deputados desta Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

O Deputado Miguel MartiniL Agradeço. Meu tempojá está encerrado, mas peço a
paciência do Presidente para que eu conclua, dizendo que meu posicionamento, neste
momento, é que cada um de nós, parlamentares, não descanse enquanto não tivermos
o encaminhamento para uma solução dessas questões aqui levantadas.

Em segundo lugar, gostaria que a Mesa se reunisse e tomasse suas deliberações,
suas diretrizes e, se possível, que reunisse os Líderes desta Casa de cada partido para
discutir essas questões, pois não podemos deixar isso no ar. Esse é o meu
encaminhamento. Muito obrigado.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte)* - Sr. Presidente. foi solicitado por vários
Deputados que formalizássemos as denúncias, colocando nome e sobrenome, o
destino, etc. Parece que essa foi a posição do Deputado Arnaldo Perna e do
Corregedor. Estamos concluindo a formalização, que será entregue hoje. E o inicio
de um processo e poderão aparecer outros, mas esse será formalizado hoje.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - Antes. a Presidência tem que informar

que, tendo em vista as denúncias apresentadas ontem pelo Deputado Anderson
Adauto. já determinou buscar as notas taquigráficas para avaliar as denúncias
apresentadas e dizer que rigidamente tomará as providências que o caso requer, com
a seriedade que esta Casa tem demonstrado ao longo do tempO.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.	-
• Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para falar sobre o

Dia Internacional das Aguas. 25 de março. foi que me inscrevi para subir a esta
tribuna. Entretanto, devido à gravidade dos assuntos aqui colocados, sinto-me na
obrigação de, como membro deste tão importante corpo parlamentar, tecer alguns
comentários sobre as denúncias aqui apresentadas pela Deputada Maria José
Haueisen. Sinto porque, como membro do corpo, entendo que, para que tenhamos
uma Casa sadia, é necessário que todos os seus membros sejam curados. O que pode
curar o membro do corpo doente é apenas o maior de todos os remedi.... a palavra. A
palavra, quando verdadeira, a palavra, quando apresentada como o foi o Verbo
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eterno, tem o poder de curar, de libertar e de salvar. Salvar a instituição, salvar o
Estado, salvar o povo. Salvar o povo da má impressão, salvar o povo do mau juízo,
salvar o povo dos maus politicos.

A subvenção social - e não quero entrar no mérito da questão de ser ou não licito
continuarmos a distribui-Ia - foi o tema das afirmativas, das acusações da Deputada
Maria José Haueisen. Isso é grave. Egrave, mas nós esperamos que tudo seja
apurado, até porque acreditamos que. se temos fé na Palavra eterna e na misericórdia
de Deus, cremos que nada há oculto que não venha a ser revelado no tempo devido.

Andar na luz é andar transparente. Disse-nos a companheira Maria José Haueisen,
e eu fiquei muito feliz com isso, que procura ser ou se julga ser luz no mundo. Foi
Jesus quem disse isto: "Vós sois a luz do mundo, e brilhe a vossa luz diante dos
homens de modo que eles vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai, que está nos
céus". Evidentemente, nenhum companheiro. nenhum Deputado que tenha
consciência de que nós vivemos debaixo do sol, mas observados por Deus, e que
obedecemos, ainda que sem compreensão, infelizmente, por parte de muitos, a leis
fisicas estabelecidas por Deus.

Tudo o que se semeia se colhe. E se colhe mais do que se semeia, pois semeia-se
um saco de feijão e colhem-se 30, 60 ou 100 sacos. Evidentemente, aquele que usa a
subvenção social, que é um dinheiro para atender às dificuldades dos diversos
segmentos do nosso povo, de um povo carente, da professora, da viúva, do órfào, do
desamparado, do necessitado, para si próprio, desviando essa verba, ainda que em
partes, para seu bolso, essa pessoa, aos olhos de Deus, é pior que um assaltante
armado, porque essa pessoa lesa também a fé pública e vai pagar por isso. E pagará
muito mais, evidentemente, pois espero que uma apuração acurada seja feita e que a
nossa companheira. se sabe realmente, se tem convicção absoluta desses desvios.
colabore dando os nomes, porque isso é importante.

Talvez até compreendamos que S. Exa., se não o fz, é porque espera o
arrependimento. E o arrependimento pode mudar a direção do homem. Será que é
isso? Andar na luz é andar transparente, é não fazer nada nas trevas. Esta Casa
precisa ser transparente. E uma Casa que precisa estar com as suas obras expostas à
luz, para que todos a observem, porque fomos colocados aqui para sermos
observados, pois somos representantes daqueles que nos elegeram. Não creio que
seria andar na luz aceitar qualquer acordo em trevas. Não creio que seria estar na luz
trair a confiança daqueles que nos ouvem ou vender o nosso ideal, os nossos projetos
ou as nossas defesas por qualquer Ü$ de acordo, ainda que seja o aumento da
subvenção social, aplicada corretamente por muitos Deputados.

Mas, Srs. Deputados, crendo numa apuração certa, crendo em todos os Deputados -
e é de interesse desta Casa e de todos os homens de bem que nada fique em trevas,
mas que tudo seja manifestado -, termino aqui a minha palavra sobre esse assunto,
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até um momento apropriado. Entro, então, no assunto que me trouxe a esta tribuna.

Srs. Deputados, meus senhores, minhas senhoras, no dia 25 do mês passado foi
celebrado o Dia Internacional das Aguas. Na época, tive a oportunidade de ir a
Pirapom a convite de alguns ambientalistas, de algumas ONGS e de alguns
professores universitários. e desci de caiaque o nosso rio São Francisco. Quando
descia as águas do rio São Francisco, que conheço tão bem porque nasci nas
barrancas desse mais importante rio do nosso território nacional, que percorre a
maior distância geográfica em nosso Estado e em nosso Pais, rio que já foi um
manancial de vida, um rnannvcial de alegria, de prazer e de lazer para toda a
população brasileira, em especial, para a população barranqueira, senti unia
tremenda dor e decepção. Isso se deu pelo fato de perceber que as trevas continuam
imperando em nosso Pais. Treva, para mim é aquilo que não é a luz, e o que não é a
luz é aquilo que não é a verdade, e o que não é a verdade é aquilo que é falso.
Ouvimos de nossas autoridades, em especial do Presidente da República e do
Executivo Estadual, tantos pronunciamentos e tantas iniciativas no sentido de cuidar
do nosso São Francisco. de nossos rios e de nossas nascentes. O programa SOS São
Francisco atraiu não somente a atenção da imprensa, mas, especialmente e até
mesmo, a do Poder Judiciário e do Ministério Público, que fez um congresso na
cidade de São Francisco muito proveitoso.

Mas o que dói é encontrarmos um discurso e ações daqueles que fazem esse
discurso contrárias à sua palavra.

Margeando o São Francisco. em Pirapora. percebemos o descaso. a vergonha, a
sujeira e a podridão que são jogados no nosso São Francisco por aqueles que dizem
defendê-lo, mas que não somente permitem como até ajudam os empresários que
estão às margens daquele rio, lançando nele detritos, como fazem a Antártica e as
fábricas de metais e de alumínio. Muito esgoto tem sido lançado no São Francisco.

Paramos em cada local do São Francisco em que se descarregavam os detritos
industriais, locais dos mais venenosos e poluentes. Ali estavam a Policia Florestal.
alguns representantes do IBAMA e de pessoas que são as maiores defensoras do
meio ambiente no Estado de Minas Gerais. Todos ficamos não somente tristes mas.
também, envergonhados com essa situação. Por quê? Porque sabemos que na opinião
pública internacional, o nosso País é classificado como de Terceiro Mundo, e o nosso
povo é considerado desonesto. Essa é a visão dos que chegam do exterior e observam
o descaso que temos para com os nossos rios em plena mudança do segundo milênio.
Não é possível ouvir mais pronunciamentos por parte do Poder Executivo
defendendo as nossas águas e assistir à permissão e ao incentivo que se dá às
empresas desses devastadores que estão acabando com o nosso meio ambiente e com
a nossa Terra.

Srs. Deputados. a Terra é um organismo vivo, e fazemos parte dela. 0 que nos



130
diferencia de todos os seres que estão sobre a Terra é que temos uma alma vidente
feita à imagem e semelhança de Deus. E alguns têm o espírito de Deus. Mas em tudo
somos iguais a todo ser que se move sobre este planeta, porque o nosso corpo é
formado pelos mesmos elementos da Terra. O espírito que paira sobre o nosso Estado
e sobre o nosso País, sem dúvida, retribui ao povo o tratamento que o povo dá ao
ambiente que Deus deu ao povo.

Chega, senhores. São necessárias medidas mais fortes, convincentes, claras,
verossímeis e na luz, porque se as nossas palavras não forem precedidas pelas nossas
obras, pela nossa ação e pela nossa vida, elas não terão poder. Pelo contrário, elas
tiram a fé e desiludem aqueles que a ouvem.

Dessa tribuna, faço um clamor a todos aqueles que nos estão ouvindo e,
especialmente, aos Deputados, para que juntos possamos pressionar as autoridades
no sentido de executar os projetos para despoluir as nossas águas, os nossos rios, o
nosso verde e o nosso meio ambiente. Muitos projetos estão aí, e alguns estão sendo
intensamente divulgados pela imprensa.

Srs. Deputados, concluindo a minha palavra, quero citar urna frase que sempre
digo: "A Justiça exalta as nações, mas a corrupção é a poluição dos povos". Pelo
estado em que se encontra o rio e no qual podemos observar a poluição e as nossas
águas limpas e o nosso verde cuidado, conservado, nos dão condição de discernir o
caráter do povo que habita aquela região.

Essas palavras não são minhas, mas estão na Bíblia Sagrada, são palavras já
pronunciadas por políticos, na antigüidade. como São Francisco Xavier. e não falo
desse, mas falo do verdadeiro, que, seguindo os padrões éticos, morais e ambientais
daquele que o feL tornou-se para nós um exemplo, e foi quem disse: "Pela condição
das águas, pela condição de um país. pela condição do cuidado, se define também o
caráter do seu povo".

Terminamos. Sr Presidente, com um clamor Aquele que pode iluminar os nossos
corações para que andemos em luz, para que tenhamos um saneamento total e um
cuidado total com o nosso ambiente e com o nosso caráter. Muito obrigado.

* Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sras. Deputadas,

público das galerias, venho a esta tribuna para comunicar aos nobres companheiros
que estivemos em Montes Claros nesta terça-feira. dia 31 de março. a convite do
Presidente da Confederação Nacional do Transporte e do Conselho Nacional do
SEST-SENAT. Dr. Clésio Andrade. e do Sr. Valdeniar Araújo, para a solenidade de
inauguração do Centro Assistencial e Profissional do Trabalhador em Transporte,
naquela cidade.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. o SEST-SENAT foi criado pela Lei Federal n°
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8.706, de 1419193, com o fim de atuar, em cooperação com os órgãos do poder
público e com a iniciativa privada de forma a promover o trabalhador em transporte
rodoviário. O SEST desenvolve trabalho voltado para a assistência à saúde, a cultura,
o lazer e a segurança no trabalho; o SENAT, para a aprendizagem do trabalhador
rodoviário, incluindo a preparação, o treinamento: o aperfeiçoamento e a formação
profissional.

A Lei n° 8.706, sancionada pelo Presidente Itamar Franco. trouxe inovações
importantes e deu atenção especial ao transportador rodoviário, incluindo o
transportador autônomo.

Nós sabemos. Sr. Presidente e Srs. Deputados. o sofrimento enfrentado pelo
transportador rodoviário. E ele quem enfrenta os perigos das estradas, os desafios da
noite maldormida. sendo superior ao tempo, pois faça chuva ou faça sol, está ali na
luta diária, transportando as nossas riquezas, às vezes em troca apenas o pão nosso
de cada dia.

Mas o SEST-SENAT teria sido apenas mais uma lei, caso não estivesse à sua
frente homens como o Dr. Clésio Andrade e o Sr. Valdemar Araújo, que, com os
seus ânimos diários, com as suas capacidades de luta, com dinamismo e muita
iniciativa têm funcionado como a verdadeira mola que impulsiona esta complexa
engrenagem.

Quero, portanto, parabenizar o Dr. Clésio Andrade e o Sr. Valdemar Araújo pelo
brilhante trabalho que vêm fazendo em prol dos transportadores rodoviários. As
instalações do SEST-SENAT são modernas, com completa infra-estrutura, o que
demonstra a probidade daquela diretoria. Parabéns. Dr. Clésio Andrade. parabéns.
Sr. Valdemar Araújo, parabéns. membros da Confederação Nacional do Transporte e
do Conselho Nacional do SEST-SENAT. Muito obrigado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. quero anunciar a grande perda que tivemos na
cidade de Montes Claros. com o falecimento ocorrido hoje, pela manhã, do Dr. Hélio
Alcântara, pessoa de muita visão e com grande capacidade empresarial. Portanto,
queremos manifestar o nosso voto de pesar àquela familia enlutada- Muito obrigado.

2 a Parte (Ordem dó Dia)	 -
l a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) -Esgotado o prazo destinado à ? Parte, a

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

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas
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nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, na sua 9' Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei nos 1448197, do Deputado José Milhão; 1.476/97, do Deputado
Rêmolo Aloise; 1.534/97, do Deputado Ajalmar Silva; 1.536197. do Deputado
Francisco Ranrilho; 1.529197, do Deputado Jvair Nogueira; 1.508 e 1.567/97, do
Deputado João Batista de Oliveira; 1.520197, do Deputado Jorge Hannas; 1.553/97.
do Deputado Kemil Kuxnaira; 1.563197, do Deputado Miguel Martini; 1.560 e
1.562/97. do Deputado Sebastião Helvécio: e 1.507197, do Deputado Wilson Pires; e
pelo Grupo Parlamentar Constituído para Conhecer das Solicitações de Acesso a
Documentos Sigilosos - informando que apreciou requerimento em que se solicita
acesso às atas de reuniões secretas realizadas em abril de 1964 e que emitiu parecer
(- Ciente. Publique-se.).

- O teor do parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE REQUERIMENTO SOLICITANDO ACESSO A

DOCUMENTO SIGILOSO
Grupo Parlamentar Constituido para Conhecer das Solicitações de Acesso a

Documentos Sigilosos com Prazo de Restrição Vencido e Proceder a Levantamento
Periódico dos Documentos Classificados como Secretos com Prazo de Restrição

Vencido
Relatório

Este Grupo Parlamentar, constituído por decisão datada de 25111197, da Mesa da
Assembléia, com as atribuições supramencionadas. motivado pela solicitação de
acesso às atas de reuniões secretas realizadas em abril de 1964, endereçada ao
Presidente desta Casa pela imprensa mineira, por meio da jornalista Ana Paola,
procedeu a estudos referentes à matéria requerida cujos resultados formaliza neste
parecer.

Fundamentação
O princípio jurídico da publicidade norteia os atos administrativos, não se

admitindo ações sigilosas na administração pública, exceto naqueles casos que a
própria Constituição Federal ressalva (art. 5 0. incisos X e LX)_ os quais dizem
respeito à proteção e à segurança da sociedade e do Estado e à defesa da honra, da
intimidade e do nome do cidadão.

Do princípio da publicidade resulta o direito fundamental à informação,
proclamado no art. 50, incisos XIV. XSXXIII e XXXIV. 1,".

Os atos administrativos, por sua vez, se materializam em documentos escritos, cuja
guarda e gestão são da responsabilidade do poder público, ao qual cabe também
assegurar a todos o acesso e a consulta a esses documentos, como dispõe o art. 216, §
2°, da Constituição Federal.

Isso posto, verifica-se que das disposições constitucionais decorrem dois direitos e
um dever, que podem parecer, à primeira vista contraditórios:
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- o direito do cidadão ao pleno acesso às informações contidas nos documentos
públicos, fundado no principio da publicidade;

- o direito fundamental à inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da
honra garantido pelo principio da dignidade da pessoa humana.

- o dever das autoridades e dos agentes públicos de garantir ao cidadão o exercício
desses direitos, de preservar os documentos públicos e de proteger a sociedade e o
Estado, quando do acesso à informação puder resultar ameaça à segurança.

A gestão e a proteção governamentais aos documentos públicos são tratados na Lei
Federal n° 8.159, de 811191. que dispõe sobre a política nacional de arquivos. No
âmbito estadual, há a Lei n° 11726. de 31112194, que fixa os limites de prazo para a
restrição do acesso aos documentos públicos classificados como sigilosos, em
conformidade com as disposições da lei federal.

O Regimento Interno da Assembléia Legislativa, ao dispor sobre essa matéria em
seu art. 40. § 40. o faz em consonância com as normas federal e estadual, definindo
como sigilosos os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da
sociedade e do Estado ou a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, estabelecendo os seguintes prazos para o acesso a tais documentos:

- dez anos contados da data de sua produção. no caso dos documentos cuja
publicidade comprometa a segurança da sociedade e do Estado, podendo esse prazo
ser prorrogado uma vez, por igual período;

11- cern anos contados da data de sua produção, quando de sua divulgação resultar
violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Para os documentos produzidos anteriormente à data de vigência do Regimento
Interno da Assembléia - 6111197 -, o § 8° do referido art. 40 define o seguinte
critério. "!ri

"§ 8° - Os documentos produzidos antes da vigência desta resolução, classificados
como secretos. serão acessíveis aos interessados, completados 20 (vinte) anos de sua
produção, salvo quando sua divulgação puser em risco a inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem de pessoa neles citada, caso em
que, por autorização desta ou de seus herdeiros, o acesso a eles poderá dar-se em
prazo inferior ao estabelecido no inciso Ii do parágrafo anterior."

Aberto o processo relativo à cassação do mandato dos Deputados Synval Bambirra,
José Gomes Pimenta e Clodsmidt Riani entre os quais se incluem as atas de reuniões
secretas realizadas em abril de 1964, constatou-se a existência dos seguintes
documentos:

- requerimento de autoria do Deputado Athos Vieira de Andrade;
2 - documento assinado pelos Deputados Athos Vieira de Andrade e Valdir

Melgaço;
3 - documento firmado por diversos Deputados com despacho do Presidente da
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Assembléia à Comissão de Constituição e Justiça;

4 - cópia do relatório da Comissão de Constituição e Justiça assinado por diversos
Deputados;

5- cópia de recibo da intimação do Deputado Synval Bambirra;
6- cópia de recibo da intimação do Deputado José Gomes Pimenta;
7- cópia de recibo da intimação do Deputado Clodsmidt Riani;
8 - cópia de documento do Comitê Estadual do Partido Comunista em Minas

Gerais;
9 - cópia de documento do Comitê Municipal do Partido Comunista;
10 - documento manuscrito firmado pelo então Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais esclarecendo que as folhas 53 a 18 e 17 a 14,
não constantes nos autos, referem-se a livretos que especifica;

11 - cópia de certidões do DOPS;
12- defesa apresentada pelo Deputado Synval Bambirra;
13 - defesa apresentada pelo Deputado José Gomes Pimenta;
14- defesa apresentada pelo Deputado Clodsmidt Riani;
15 - cópia do primeiro parecer da Comissão Especial de Inquérito, de 7/4/64;
16 - cópia do parecer da Comissão Especial de Inquérito, de 8/4/64;
17 - documento de adesão da Deputada Marta Nair Monteiro;
18 - edital de convocação da reunião destinada a apreciar o processo de cassação

do mandato dos Deputados;
19 - requerimento solicitando votação nominal;
20 - ata da reunião do dia 7/4/64;
21 - ata da reunião em que se deliberou sobre a cassação dos mandatos dos

Deputados;
22 - voto em separado do Deputado João Navarro;
23 - voto em separado do Deputado Demerval Pimenta Filho;
24- original da Resolução n°580;
25 - original e cópia da publicação da Resolução n° 580 no "Minas Gerais";
26- ata da parte secreta da 2201 Reunião Ordinária, realizada em 24/4/64. em que

se deliberou sobre solicitação da ID-4 à Assembléia;
27 - ata de reunião ordinária, transformada em secreta, realizada em 1815164. em

que se deliberou sobre a solicitação mencionada no item anterior.
Após acurada avaliação dos documentos, constatou-se que eles, em princípio,

poderão ser liberados à consulta pública, tendo em vista a expiração do prazo
estabelecido para que permanecessem classificados como secretos e considerando-se
que neles não consta informação ou referência que fira a intimidade, a honra ou a
imagem de pessoas neles citadas.

Conclusão



135
Em face do exposto, opinamos que as referidas atas passem ao domínio público e,

como tal, possam ter seu acesso franqueado àqueles que as queiram consultar.
Sala das Reuniões. 1° de abril de 1998.
Gemido Rezende. coordenador - Sebastião Navarro Vieira, relator - Gilmar

Machado - Ermano Batista - Alberto Pinto Coelho.
- Publicado, inclua-se o parecer em ordem do dia.

Despacho de Requerimentos
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - Requerimento do Deputado Raul

Lima Neto. em que solicita seja incluído na ordem do dia o Projeto de Lei
Complementar n° 11195, uma vez que as comissões perderam o prazo para emitir
parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do
art. 232, c/c O art. 141, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Raul Lima Neto, em que solicita seja incluído na
ordem do dia o Projeto de Lei n° 1.186/97, uma vez que a Comissão de Meio
Ambiente perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso Vil do art. 232. c/c o art 141, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Raul Lima Neto, em que solicita seja incluída na
ordem do dia a Proposta de Emenda à Constituição n° 29/96, uma vez que a
Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso Vil do art. 232, c/c o art. 141, do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Mauri Torres, em que solicita seja o Projeto de Lei n°
1.350197, de sua autoria, encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira, tendo
em vista a perda de prazo. pela Comissão de Justiça. para emissão de parecer. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso Vil do art. 232, c/c
o art. 141, do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sra. Presidente, Srs. Deputados, queria aproveitar o

momento, antes do encerramento desta reunião. para convidar todos os
companheiros Deputados e o pessoal das galerias para o maior fato político que irá
acontecer em Minas Gerais, em 1998, que é a transmissão do cargo do Prefeito de
Contagem, Sr. Newton Cardoso, que está deixando a Prefeitura para se candidatar ao
Governo do Estado. Convido todos os companheiros para participar dessa grande
festa cívica que o povo de Minas Gerais tanto aguarda.

O Deputado Durval Angelo - Sra. Presidente, Srs. Deputados, encaminhamos à
Mesa o seguinte requerimento. (- Lê requerimento em que solicita a constituição de
uma comissão especial para investigar todos os pareceres de redação final dos
projetos de lei do Governador do Estado enviados a esta Casa, nesta legislatura.)

0 nosso requerimento se justifica. Sra. Presidente, em razão de todos os problemas
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causados pela redação final do Projeto de Lei n° 1.550/97, que autoriza o Poder
Executivo a aumentar e a integralizar o capital social da COPASA-MG. Na
tramitação do projeto, houve urna emenda apresentada pelo Deputado Adelino
Carneiro Leão que garantia o seguinte: "O produto de alienação referida no
parágrafo anterior será obrigatoriamente reinvestido, pelo Estado, na construção de
sistemas de saneamento básico".

O veto do Governador, de alguma fonna, não prejudicava a questão do interesse da
emenda, porque havia uma legislação própria que garantia já esse critério
estabelecido pelo Deputado Adelino Carneiro Leão.

Houve uma modificação, dita como modificação técnica, em razão da boa técnica
de processo legislativo. A meu ver, o processo legislativo não precisa ter nem boa
nem má técnica. Não é questão de adjetivação. Ele tem, realmente, de expressar
aquilo que foi a vontade do Plenário. E todos nós sabemos que, de acordo com a
técnica legislativa, não pode haver nenhum tipo de mudança estrutural no projeto
que permita qualquer tipo de interpretação distinta da vontade do legislador.

O legislador, ao votar a legislação anterior, já garantia que o produto da venda
seria reinvestido somente em saneamento básico. Por isso, achamos que hoje o fator
clima nos faz suspeitar não só desse projeto da COPASA-MG. Entendemos que, ao
propor a constituição dessa comissão esp~ estamos querendo que se questione a
lisura de todos os projetos em fase de redação final.

Nossa compreensão é que não será possível continuar os trabalhos legislativos
enquanto perdurar essa dúvida, essa triste dúvida de que o Governo, realmente,
ganhou no "tapetão" aquilo que não ganhou no voto. Não é possível que este
Plenário permaneça, de alguma forma indiferente à situação da COPASA-MG,
porque aqui já tivemos de tudo: mudança de regra do jogo, em pleno processo de
votação. A questão, no final do ano, do requerimento-rolha foi um exemplo muito
claro disso. Já tivemos a manifestação do rolo compressor da Maioria parlamentar, e
só restava à Oposição espernear. Agora, modificar uma decisão do Plenário é um
absurdo.

Como havia dito aqui, ontem, caso o projeto tivesse sido sancionado na íntegra
pelo Governador, haveria um contra-senso, porque. enquanto o parágrafo único do
art. 3° garantia o uso do produto da alienação para obras de saneamento. ao  revogar,
no art. 60, o § 20 do art. 40 da lei anterior, já que se trata de matéria similar, não
precisaria haver esta revogação explícita, pois ela confirmava aquilo que o Deputado
Adelino quis incluir no projeto.

Mais ainda, a emenda do Deputado Adelino Carneiro Leão traduz meramente o
"caput" do Substitutivo n° 2 que, de alguma forma, ficou prejudicado, valendo
somente a substância do § 20 que, naquele momento, chamava-se assim- e não
simplesmente "caput". Nesse sentido, então, queremos que isso fique registrado.
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Entendemos, também. que, até para apreciar o nosso requerimento, não há
"quorum" regimental. Assim já solicito o encerramento, de piano, da reunião.

O Deputado Arnaldo Penna - Gostaria de pedir recomposição de "quorwn", Sra.
Presidente.

A Sra. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada para recomposição de "quoruni".

O Sr. Secretário (Deputado Olinto Godinho) - (- Faz a chamada.)
A Sra. Presidente - Responderam à chamada, 24 Deputados. Não há "quorum"

para continuação dos trabalhos.
Questão de Ordem

A Deputada Maria José Haueisen - Sra. Presidente, infelizmente, os fatos atestam
que a greve branca não terminou. Embora o Líder do Governo tenha negado a greve
branca e a imprensa tenha noticiado que estava havendo um entendimento entre as
lideranças para que a greve branca acabasse. existe o problema das verbas de
subvenção e das verbas do PADEN, que não chegam aqui. Podemos constatar que a
greve branca não acabou. Então, pedimos à Presidente que encerre, de plano, esta
reunião, porque não há "quorum" nem para discussão da matéria.

Encerramento
A Sra. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados

para especial de logo mais. às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião de debates de nntinh, dia 3. às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 314198
Presidência do Deputado Olinto Godinho

Sumário: Comparecimento - Falta de quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Durvai Angelo -

Geraldo Santanna - Gil Pereira - Ivair Nogueira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Sebastião Helvécio - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Às 9h15nhin a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falia de "quoruin' T , e convoca os Deputados para a reunião de
debates de segunda-feira. dia 6, às 20 horas.

ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A INSTALAÇÃO DE
GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITÓRiO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E
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SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES

Às dez horas e dez minutos do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anivaldo Coelho,
José Milhão, Raul Lima Neto e Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Anivaldo Coelho, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Militão que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente faz a leitura do oficio enviado pelo Sr. Raimundo de Almeida
Vianna.em que justifica a sua ausência.Após,esclarece que a finalidade da reunião é
ouvir o depoimento dos Srs. Anisio Ribeiro, Presidente da Cooperativa Federal dos
Garimpeiros; Raimundo de Almeida Vianna. Presidente da Associação dos
Joalheiros de Minas Gerais, que, conforme correspondência lida, não poderá
comparecer; Afonso Paulino. Presidente da Cooperativa dos Garimpeiros de Nova
Em; Roberto Aguiar. Diretor-Executivo do Sindicato da Indústria Joalheira de Minas
Gerais; e João Carlos Moreira Gomes. Diretor do Sindicato dos Geólogos de Minas
Gerais. A Presidência comunica que se encontra sobre a mesa requerimento do
Deputado Raul Lima Neto, apresentado em reunião anterior.em que pleiteia seja
enviado oficio ao IBAMA, solicitando sejam tomadas providências para apurar as
atividades poluidoras exercidas por cerca de cem balsas que atuam no leito do rio
Paranaiba como também a depredação nos rios Piracicaba Jequitai, São Francisco e
das Mortes, conforme denúncias publicadas no jornal "Estado de Mina" do dia
30110197; solicita, ainda, seja feita a mesma cobrança ao DNPM e à FEAM.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A Presidência faz pronunciamento
a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão.A seguir. o Presidente convida
a compor a Mesa os Srs. João Carlos Moreira Gomes e Anisio Ribeiro. Presidente da
Cooperativa Federal dos Garimpeiros. Após prestar esclarecimentos a respeito dos
procedimentos próprios das Comissões Parlamentares de lnquérito.o Presidente passa
a palavra ao Sr. Anisio Ribeiro para que preste o seu depoimento. Em seguida, o
depoente é inquirido pelos Deputados Raul Lima Neto. José Militão e Anivaido
Coelho. O Sr. Anísio Ribeiro entrega à Comissão alguns documentos, e. encenada a
sua participação, a Presidência coloca-o à vontade para se retirar. E conduzido à
reunião o Sr. Afonso Paulino. Presidente da Cooperativa dos Garimpeiros de Nova
Era. O Presidente faz os esclarecimentos necessários e passa a palavra ao Sr. Afonso
Paulino para que faça o seu depoimento. O depoente encaminha à Comissão alguns
documentos, e, após seu depoimento. é inquirido pelos Deputados Raul Lima Neto,
José Militão e Anivaldo Coelho. Encerrada a participação do Sr. Afonso Paulino, a
Presidência dispensa o depoente e convida a compor a Mesa o Sr. Roberto Aguiar.
Diretor-Executivo do Sindicato da Indústria Joalheira de Minas Gerais. O Presidente
faz os esclarecimentos necessários e passa a palavra ao Sr. Roberto Aguiar, que faz o
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seu depoimento. Logo após. é inquirido pelos Deputados Raul Lima Neto e Anivaldo
Coelho. Encerrada a participação do Sr. Roberto Aguiar. a Presidência agradece a
sua participação e o coloca à vontade para se retirar. Devido ao adiantado da hora e à
existência de outros compromissos agendados, os Deputados consultam ao Sr. João
Carlos Moreira Gomes se a sua participação poderia ser adiada para o dia 8 de abril.
Tendo uma resposta afirmativa do convidado, a Presidência agradece a sua
compreensão, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente - Raul Lima Neto - José Militão - Paulo Piau -

Ambrósio Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.582197

Comissão de Educação. Cultura Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Helvécio, objetiva declarar de
utilidade pública a Associação Artística e Cultural Coro Municipal Juiz de Fora, com
sede no Município de Juiz de Fora.

Após ter sido publicada. foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria. nos termos
do art. 103. 1, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por principal objetivo a difusão da arte e da cultura por

meio da prática do canto coral. Para tanto, faz apresentações em todo o Estado e
ministra aulas de educação musical. Considerado um dos principais grupos culturais
mineiros, participa de encontros de corais no Pais e no exterior. divulgando o seu
município e o Brasil.

Pelo seu relevante trabalho, julgamos meritório outorgar-lhe o título de utilidade
pública.

Conclusão
Conforme o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.582197 nos

termos da redação original.
Sala das Comissões, 3 de abril de 1998.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.123/97
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe objetiva

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Miradouro.
Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto recebeu parecer da Comissão de

Constituição e Justiça. que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da fiscalização
financeira e orçamentária.

Fundamentação
A iniciativa em tela vem prover a necessária autorização legislativa para que o

Poder Executivo faça reverter imóvel ao Município de Miradouro.
De pronto, verificamos que o imóvel especificado no projeto se encontra desafetado

de destinação pública, conforme comprova o parecer da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração, favorável ã sua reversão ao Município de Miradouro.
Vimos, também, que o interesse público envolvendo a operação configura-se pelo
fato de que a transferência de domínio possibilitará à administração instalar, no
imóvel, uma creche municipal.

Observamos, finalmente, que o bem permanecerá integrando o patrimônio público,
visto que a transação em causa implica apenas a sua transferência da esfera estadual
para a municipal, razão pela qual não encontramos óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à aprovação da matéria ora apresentada.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.123/97 no 10

turno, com a Emenda n°1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 2 de abril de 1998.
Kemil Kumaira. Presidente - Sebastião Helvécio. relator - Durval Angelo - José

Mihtão - Antônio Roberto.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.439/97

Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia -
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei n° 1.439/97 visa a declarar
de utilidade pública a Fundação Educacional e Cultural de Almenara, com sede no
Município de Almenara.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e Justiça.
que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade na forma
proposta. Vem agora o projeto a esta Comissão para o 1° turno de deliberação
conclusiva, conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
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A entidade em análise promove atividades assistenciais voltadas, principalmente,
para as áreas de cultura e educação.

Para a concretização de seus objetivos, pretende construir escolas e
estabelecimentos, contribuindo, assim, com a ampliação da oferta de ensino no
Município de Almenara. Ademais, a entidade promove espetáculos artísticos.-
oferecendo à comunidade maior oportunidade de lazer.

Em vista da importância do trabalho realizado pela referida entidade, entendemos
que é merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.439197 no 1°

turno, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 3 de abril de 1998.
José Henrique, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.581/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Antônio Júlio, pretende estabelecer as normas

para a declaração de utilidade pública de entidades e dar outras providências.
Publicada em 20112/97. foi a matéria distribuída a esta Comissão. nos termos do

art. 188, c/c o art. 102. ifi. "a". do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de juridicidade, contitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
o projeto de lei sob comento dispõe sobre os critérios para a declaração de

utilidade pública de entidades que atuem com a finalidade exclusiva de servir à
comunidade.

Quanto à legitimidade de o Estado legislar sobre a matéria, cumpre-nos reportar,
de inicio, ao § l 0 do art. 25 da Carta Federal, que assim dispõe:

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotareni observados os princípios desta Constituição.

§10 - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.".

A par dessa norma e examinando o art. 22 da Carta Magna. que enuncia as
matérias reservadas privativamente à União, de pronto verificamos inexistir
referência ao assunto de que trata a proposição.

No que se refere ao exame do conteúdo da proposta, verificamos que a primeira
pretensão do autor é organizá-lo, já que ele, além de estar disperso em leis diversas,
encontra-se, em boa parte. vazado em termos ultrapassados e inadequados.

Por outro lado. o art. 1° da Lei n° 3.373. de 12/5/65, alterado pelas Leis n°s 5.830,
de 6112171, e 12.240, de 517/96, vem provocando divergências quanto à sua
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interpretação, e a proposta apresentada parece-nos capaz de solucionar o problema.
uma vez que extingue o vínculo que muitos compreendem existir entre a concessão
de subvenções sociais e a outorga do título declaratório de utilidade pública.

Verificamos, ainda, que vários pontos reclamam aperfeiçoamento. Como exemplo,
podemos mencionar o art. 30 do projeto, que prevê a forma de se retirar da entidade o
título declaratório de utilidade pública. Primeiramente, estabelece competência
apenas à Assembléia pata o feito em questão. Esse dispositivo, tal como redigido,
fere o princípio do paralelismo das formas, que exige. para a revogação de título de
utilidade pública concedido mediante lei, a edição de outra lei e, para aquele
concedido por decreto do Executivo, a edição de outro decreto. Tal como redigido,
expressa uma impropriedade jurídica .- porque sua formulação permite inferir que lei
revoga decreto.

Observa-se, ainda, que o termo cassação revela outra impropriedade, uma vez que
apenas direitos são cassados. O título concedido por meio de lei ou decreto não gera
direitos, apenas reconhece os feitos da entidade em prol da coletividade. A lei
declaratória apenas certifica a existência de uma realidade, sem criar, extinguir ou
modificar nenhum direito. Dessa forma, não há que se falar em cassação. Não tendo
a entidade atendido aos requisitos legais, a lei ou o decreto que a declarou de
utilidade pública deverá ser revogado.

E importante, ainda considerar que, embora a lei especifique critérios que, se não
atendidos, ensejam a revogação do titulo concedido, devemos prever a possibilidade
da entidade pleiteá-lo novamente, caso volte a atender aos requisitos legais;
obviamente, não antes de um período que lhe possibilite sanear as suas ações.

Em vista do exposto, achamos conveniente apresentar emenda ao projeto, para
corrigir as falhis apontadas.

Conclusão
Somos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de

Lei ri0 1.581/97 com a Emenda ri° i, apresentada a seguir.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"ArL 30 - Qualquer cidadão ou entidade poderá requerer, mediante representação

fundamentada, a revogação do ato declaratório de utilidade pública da entidade que:
1 - deixar de cumprir as finalidades para as quais foi constituída;
U - deixar de preencher qualquer dos requisitos mencionados no art. 10 desta lei.
§ 1° - A representação a que se refere este artigo deverá ser formulada ao Poder

Legislativo, se o título de utilidade pública tiver sido concedido por lei. e ao Poder
Executivo, se concedido por decreto.

§ 2° - A entidade cujo ato tiver sido revogado não poderá obter novo título no
período de 2(dois) anos contados da data da revogação.".
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Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Hely Tarqüínio. Presidente - Sebastião Costa. relator - Antônio Júlio - João Batista

de Oliveira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 2/4/98, as seguintes comunicações:
Do Deputado Gil Pereira. dando ciência do falecimento do Sr. Hélio Alcântara,

ocorrido em 214/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Paulo Schettino. dando ciência do falecimento do Sr. Davidson

Pimenta da Rocha. Delegado de Policia, ocorrido em 24/3/98, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado José Militão, dando ciência do falecimento do Sr. Afonso Jahy Nunes
Coelho, ocorrido em 30/3/98. nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência do falecimento do Sr. Jacy
Batista Corrêa. Prefeito Municipal de Nova Resende, ocorrido em 31/3/98. (- Ciente.
Oficie-se.)
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ATAS

ATA DA ga REUNIÃO ESPECIAL, EM 27/3/98
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa - Destinação da
reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra. Maria Regina Nabuco -
Palavras do Sr. Claus Offe - Esclarecimentos sobre os Debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Ivo José - Agostinho Patrús - Ambrósio Pinto - Antônio

Roberto - Bené Guedes - Djalma Diniz - Gil Pereira - lbrahim Jacob - Jorge }iannas -
José Braga - José Maria Barros - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As lOhO&min, declaro aberta a

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

Ata
- O Deputado Ivo José. 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,

que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Cláudio Mourão. Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração,
representando o Governador do Estado. Sr. Eduardo Azeredo; Prof. Claus Offe. da
Universidade de Berlim. conferencista; Prof. Tarcísio Arnorim, representando o
Reitor da PUC-MG. e Maria Regina Nabuco. Presidente do Conselho Regional de
Economia, coordenadora dos trabalhos

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da conferência "Reforma do

Estado e Trabalho", a ser ministrada pelo ProL Claus Offe. da Universidade de
Berlim.

Palavras do Sr. Presidente
Srs. componentes da mesa. Srs. Deputados, senhores e senhoras, nas duas últimas

décadas, o mundo vem passando por profundas transformações. O Estado e o
universo do trabalho têm sofrido, de modo mais direto, o impacto dessas mudanças.
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Após a Segunda Guerra Mundial, o modelo de Estado do bem-estar prevaleceu na

maioria dos países civilizados do Ocidente. Ele parecia ser a solução ideal, capaz de
prevenir os problemas sociais que haviam sido, num passado recente, o solo fértil
para ideologias totalitárias.

Entretanto, nos últimos tempos. a sua eficácia tem sido questionada. Esse modelo
mostra-se incapaz de atender aos cidadãos - clientela cada vez mais exigente -, que
apresenta crescente demanda por bens e serviços- Alguns de seus problemas, para
não dizer contradições, começam a aparecer com nitidez cada vez maior. Novas
tendências no comportamento do eleitorado e na prática das modernas lideranças da
sõcialdemocracia - fenômenos que se verificam em diversos países - são sintoma
claro da mudança em curso.

Por outro lado, o universo do trabalho tem sido objeto de transformações até certo
ponto radicais. A automação, além de provocar desemprego estrutural, tem deslocado
vagas dos setores primário e secundário da economia para o terciário. O acirramento
da concorrência provocado pelo processo de globalização vem determinando atos
como o enxugamento dos quadros das instituições empresariais e o advento de novos
padrões de relacionamento entre as empresas e os sindicatos. A competição
potencializada tem causado ainda verdadeiros atentados aos direitos humanos,
verificando-se, em vários paises, a exploração da mão-de-obra em regime de semi-
escravidão.

O Brasil, como nação emergente, sofre. com especial intensidade, os efeitos dessas
novas realidades. Desenvolve-se entre nós um plano de reforma do Estado que,
certamente, não ficará restrito às emendas à Constituição que ora tramitam no
Congresso Nacional.

Os índices de desemprego tornaram-se uma das principais preocupações do
governo e da sociedade. O crescimento da massa de trabalhadores do mercado
informal impõe-se como um dado que exige a revisão de dispositivos constitucionais
e infraconstitucionais que regulam a matéria trabalhista.

Nenhuma dessas questões, entretanto, pode ser tratada corretamente sem uma
ampla discussão. em âmbito nacional. Visando a contribuir para-esse debate, a
Assembléia de Minas, por meio da Escola do Legislativo, une-se à Casa do
Economista e ao Instituto de Relações do Trabalho da PUC-MG para nos trazer a
palavra abalizada de nosso ilustre conferencista. i». Claus Offe. Professor da
Universidade de Berlim- possui larga experiência internacional em reforma do
Estado e políticas de geração de trabalho, sendo, ainda, autor de várias obras
relacionadas a esses temas.

Gostaríamos, nesta oportunidade, de agradecer á PUC-MG e à Casa do
Economista, nossas parceiras na promoção deste evento.

Manifestamos ainda nosso reconhecimento ao conferencista, que nos vem oferecer
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um pouco de seu vasto conhecimento e de sua rica vivência.

A Presidência tem o prazer de passar a palavra à Sra. Maria Regina Nabuco.
Presidente do Conselho Regional de Economia que coordenará os debates desta
reunião.

Palavras da Sia. Maria Regina Nabuco
Senhores componentes da Mesa; Deputado Cleuber Carneiro, 1° Vice-Presidente

da Assembléia Legislativa e representante do Presidente. Deputado Romeu Queiroz;
Dr. Cláudio Mourão. Secretário de Administração e representante o Governador do
Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Dr. Claus Offe. Professor da Universidade de Berlim,
nosso conferencista; Prof. Tarcísio Amorint representante do Reitor da PUC-MG. o
Dr. Claus Offe, evidentemente, para este público, dispensa apresentações, mas farei
uma breve introdução ao seu longo e importante currículo. Como discípulo de
Habermas, ele é doutor em Sociologia e Ciências Políticas e professor da
Universidade de Humbert. em Berlim- E professor visitante de várias universidades.
como a New SchooL de Nova York. e o Instituto de Estudos Avançados da Europa.
lecionando em Viena e Florença. E, ainda membro da Academia de Mies e Ciências
dos Estados Unidos e da Europa.

Ele é autor de inúmeras obras, como já foi aqui mencionado. Várias delas foram
traduzidas para o português; a mais conhecida entre nós talvez seja a que estuda o
capitalismo desorganizado. Trata-se de um dos maiores expoentes do movimento da
nova esquerda, nosso movimento contemporâneo. Foi signatário do recente
manifesto antiliberal feito neste ano. Sua posição teórica o distingue, no entanto.
daqueles que são frontalmente contra o funcionamento do livre mercado. Para o Dr.
Claus Offe. vou ousar, neste resumo tão restrito, dizer que o mercado tem também
um compromisso com a liberdade. Para a questão das relações de trabalho, sua
contribuição é de inestimável importância ao analisar e propor novas formas de
geração de trabalho, em vários países, as quais não se restringem àquelas ligadas ao
setor formal. Com a palavra, o Dr. Claus Offe, para iniciar a sua ex-posição. Depois,
as perguntas serão recebidas por escrito. O Dr. Claus Offe manifestou a vontade de
ouvir vocês, mais que falar.

Palavras do Sr- Claus Offe
Senhores e senhoras, colegas, estou muito satisfeito e honrado por estar aqui. Já

faz muito tempo desde que falei aqui, nesta construção impressionante da
Assembléia Legislativa. Muito obrigado pelas palavras muito gentis de introdução.
Esta conferência é um pouco improvisada. E um evento, talvez, meio improvisado,
no sentido de que o nosso colega Antônio Carvalho tomou a iniciativa de me
convidar muito rapidamente, sabendo da minha presença em um seminário em São
Paulo. Infelizmente, essa foi um visita muito curta a este local, à universidade e à
capital do Estado de vocès. Infelizmente, serão menos de 24 horas que vou poder
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passar aqui. antes de ter que voltar para São Paulo e, depois, para a Alemanha. Sinto
muito em não poder falar com vocês em outra língua que não seja o inglês. Tenho a
certeza de que, como o inglês é um ponto de encontro de palestrantes em todo o
mundo e de todos os tipos de linguagem nas ciências sociais, essa talvez seja a forma
mais fácil de fazermos contatos e de nos fazermos entendidos. Além disso. há o
auxilio da tradução.

O que quero fazer muito rapidamente, naturalmente, não é uma análise que faria
justiça ao tópico sobre o qual vamos falar, mas o que vou fazer é discutir dois
problemas das ciências sociais, que são de igual relevância e interesse. Eles são de
interesse para acadêmicos e para o público, em geral. Como na sua parte do mundo,
tanto para acadêmicos. cidadãos e outros, isso também é interessante na parte do
mundo de onde eu venho. O meu conhecimento está restrito à realidade européia e,
mais recentemente. aos desenvolvimentos do Leste europeu, mas sempre fico
impressionado com a quantidade de semelhanças, de perspectivas, de problemas, de
soluções. de propostas de reformas, de iniciativas de reforma presentes que existem
em todas as divisões que, antes. separavam o assim chamado Primeiro Mundo do
assim chamado Terceiro Mundo, particulanuente, após o fim daquilo que era
chamado do Segundo Mundo.

Então, precisamos redesenhar o mapa conceitual e político. Isso é necessário no
momento atual. quando, todos sabemos. estamos expostos a mudanças sociais
ambíguas. dramáticas e muito intensas em nível global.

Há algo interessante também a observar quanto ao conceito das ciências sociais
sobre as mudanças sociais, porque esse conceito está sendo utilizado em dois
sentidos, de conteúdos quase opostos do ponto de vista semântico. De um lado, a
mudança social é muitas vezes entendida como sendo o funcionamento de forças
sobre-humanas, das quais somos vítimas, que, de forma crítica, afeta nossas
oportunidades na vida.

Esse é um conceito estrutural de mudança social que enfatiza os agentes humanos
como aqueles que são afetados. para melhor ou para pior, pelas conseqüências dessas
mudanças. Por outro lado, existe também o conceito ativista de mudança social,
segundo o qual ela é um resultado agregado de ação humana cooperativa e
intencional. A mudança social não é o que acontece conosco nem é aquilo que nos
faz vítimas de forças sobre-humanas. tuas é algo que podemos promover de formas
desejáveis. Podemos fazer escolhas sobre as mudanças sociais, podemos lidar com
fatores objetivos e com tendências.

Assim sendo, existe. de uni lado, uma força objetiva de mudança social e de outro.
uma visão ativista, subjetiva, intencional e orientada a valores de conceituação de
mudança social.

Uma síntese das duas tendências poderia ser resumida na seguinte pergunta: como
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podemos, como indivíduos, como membros ou partes de coletividades, lidar com os
fatores emergentes que afetam nossas vidas e como podemos alterá-las para obter
resultados desejáveis?

Mudança social é o resultado de tendências e de ações. e essa é a idéia que
organiza os meus comentários.

Em primeiro lugar, quero abordar as três tendências principais, ou melhor, os três
fatores de mudança objetiva que afetam as nossas vidas e que são muito discutidos
nas ciências sociais e muito além delas.

Depois, quero lançar duas questões: quem são os agentes e quais são os centros de
ação que podem ajudar-nos a lidar com as tendências, transformando-as em
resultados desejáveis?

Finalmente, quero aplicar algumas dessas idéias às condições críticas de trabalho,
dos mercados e do futuro do trabalho como conceito básico da natureza humana.

Como vêem, é uma agenda grande, e como prometi limitar minha exposição a
menos de uma hora como também estou muito interessado em ouvir os pensamentos
e as reações de vocês e na possibilidade de ter uma troca com vocês nessa discussão.
vou limitar-me a alguns comentários mais gerais.

Quais são as tendências objetivas características do nosso período de mudança
histórica pelo qual estamos passando e que cria tanta incerteza, medo e ambigüidade
entre observadores e participantes desse processo?

Acho que três tendências devem ser pensadas e colocadas em discussão - talvez
não possamos discutir aqui, quem sabe em outra oportunidade. Uma delas,
naturalmente, é a mudança histórica que experimentamos nos Últimos 25 anos, mais
exatamente há 24 anos, do processo de democratização. Uma transição para a
democracia é algo que temos vivenciado em escala maciça.

A pergunta é: o que motiva esse processo, o que dirige esse processo de transição?
Entre outros, este País é um dos exemplos do que estou falando. Poderia, talvez de
forma otimista, argumentar-se que a democracia é algo motivado pelas aspirações e
metas das pessoas que superaram formas mais autoritárias de regimes políticos.
Acho que existem boas razões a favor da democracia. Classicamente são declaradas
como sendo a hipótese da paz democrática. Volto a Emanuel Kant. que primeiro
formulou esse conceito robusto e que diz que basicamente as democracias são boas,
porque não fazem guerra contra outras democracias. A democracia é uma pré-
condição da paz internacional.

O segundo argumento a favor da democracia é que ela, dentro de unia constituição
liberal, garante os direitos básicos e as liberdades básicas aos cidadãos. Isso a torna
desejável.

O terceiro argumento é que a democracia promove o progresso e a justiça sociais,
no sentido de que a maior parte das pessoas estão em uma posição menos
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privilegiada, e como eles têm os recursos políticos para votar em determinadas
políticas governamentais e responsabilizar políticos, deve haver uma mudança para
melhor em termos de justiça e igualdade.

Em quarto lugar, e isso termina a lista das propriedades favoráveis ou positivas da
democracia, conforme autores do século passado, a democracia é boa porque tende a
criar bons cidadãos. Cidadãos que utilizam a sua razão, a sua paixão e o seu
interesse, propriedades que caracterizam a ação humana. Utilizando essas
propriedades para o beneficio do bem-estar coletivo, aprendem a deliberar, a fazer
bons julgamentos, a confiar uns nos outros e assim por diante.

Essa é a lista dos aspectos positivos da democracia. No entanto, se passarmos a
uma análise realista, para ver se essas coisas realmente se sucederam ou foram feitas
dentro das democracias, em todas elas, ou em democracias com mais tempo ou
democracias de mais tempo. como aquela da qual eu venho, ou ainda novas
democracias.

Se fizermos a pergunta critica, para saber até que ponto a democracia conseguiu
alcançar essas metas, ou seja. será que isso foi redimido na prática das democracias,
vamos observar que os achados são um pouco mais realistas, porque, com exceção da
primeira hipótese, de que as democracias não fazem guerra umas com as outras,
nenhuma das outras três características favoráveis da democracia de fato foram
redimidas na prática E muito ainda resta por fazer em termos dessas três
características. As democracias são necessárias. A democracia não é condição
suficiente para se atingir uma república liberal progressista. A paz. sim a liberdade,
o progresso e a deliberação ainda não. E isso então nos coloca um dos problemas da
ação política com o qual temos que lutar.

A outra tendência geral. a força geral que modela o perfil dos nossos tempos
muitas vezes é referida como sendo a globalização. A globalização, no entanto, é um
conceito excessivamente genérico, pouco específico. e pode-se usá-lo para todo tipo
de finalidades pouco especificas, sendo, portanto, de pouco uso nas ciências sociais.
Muitas pessoas dizem coisas muito diferentes quando falam de globalização-
Permitam-me desagregar esse significado muito complexo da globalização,
analisando aqui o meio pelo qual a idéia de independência internacional ou
transnacional está sendo promovida. O que acontece é que, na língua inglesa, todos
esses meios - e vou falar de seis - começam com a letra "m". Vou falar deles apenas
para facilitar a memorização.

O primeiro deles é o dinheiro, que em inglês é "money". O dinheiro motiva o
comércio internacional, os investimentos internacionais e a especulação financeira
internacional, que é tão decisiva para os destinos econômicos das nossas sociedades.

O segundo deles se refere à matemática. a língua da tecnologia, ou, mais
amplamente. o idioma da observação e da auto-observação das realidades sociais e
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flsicas. Temos uma linguagem universal expressa mim único "script" universal que
possuímos, que são os números arábicos. E isso então motiva a matemática e tudo
que ela ajuda a promover.

O terceiro é a música ou o cinema, a internacionalização da imagem. Quando
liguei o rádio hoje de manhã no hotel, escutei uma música que é exatamente a
mesma que eu ouviria se estivesse em Estocolmo, em Baltimore ou em Roma.
Portanto, a arquitetura e os filmes fazem parte de uma economia mundial que
modela valores de toda a humanidade. E existem poucas exceções a isso.

O quarto é a migração. As pessoas mudam de lugar, em contraste com realidades
anteriores. Elas mudam de lugar nem sempre voluntariamente, mas muitas vezes
como refugiados, porque moram em locais onde os Estados não fazem o que
deveriam fazer, ou seja, protegê-las da miséria, do tenor, da violência.

O quinto "m" que está relacionado a isso são os recursos militares, o militarismo,
que, de forma característica, têm escapado do controle das nações-estado
autocontidas. Algumas nações-estado fazem parte de organizações transnacionais ou
alianças militares transnacionais. O controle desses recursos militares se torna unia
questão transnacional, e. mais uma vez, a indústria de armamento está se
desenvolvendo em vista dessa idéia. O mais interessante talvez seja não apenas que
temos forças militares supranacionais. mas também estruturas militares
subnacionais, como grupos terroristas, senhores de exércitos em nível subnacional, e
outras coisas semelhantes.

O sexto "m" - e isso conclui meu pequeno exercício em aliteração - é a
meteorologia. Vocês sabem que uma das condições que modelam o futuro econômico
da humanidade é o controle de recursos naturais, que está relacionado com o clima, o
qual tem se tornado, não apenas a partir do encontro Rio-92. uma das preocupações
de regimes transnacionais. Então, é um conjunto de problemas sobre como lidar com
os equilíbrios militares mundiais, como manter a paz, como absorver a migração,
como lidar com o problema do clima, como controlar tecnologias, como controlar o
comércio internacional. E uma lista longa de problemas muito sérios da nossa
agenda relativos às economias globalizadas.

Finalmente, vamos falar sobre um processo que está acontecendo em uivei cultural.
O termo que tem sido utilizado para as mudanças culturais às quais estamos sendo
expostos é pós-modernização ou pós-modernismo, que inclui o desencanto com
muitas das premissas valiosas que a sociedade, a filosofia e os valores modernos
haviam instituído. Talvez a palavra-chave aqui seja imiversalismo. mas não tenho
como levar essa discussão adiante nesta palestra.

Deixem-me falar agora sobre mudança social. A mudança social envolve um
conjunto de tendências, os problemas decorrentes dessas e, ainda, um conjunto de
atores, ou agenciadores, e as estratégias para se lidar com perigos, riscos e



1
151

ambigüidades dessas tendências.
Vou voltar ao segundo ponto, que é a questão do agenciamento, da ação, dos

agentes. Talvez fosse um pouco surpreendente se eu começasse fazendo unia citação
de Lenin que escreveu o livro "O Que Precisa Ser Feito". Foi muito característico da
época, pouco depois da virada do século, porque ele acreditava estar numa situação
em que existia uma questão que não devia ser perguntada. Era a seguinte: antes que
você perguntasse o que devia ser feito, precisava ter certeza se havia alguém para
fazer. Será que há alguém para fazer essas coisas? Existem agentes que podem
conseguir alguma coisa ou realizar alguma coisa? Essa pergunta está na nossa
agenda. Quem pode realizar algo hoje? Quem pode controlar os nossos destinos?
Como podemos nos reunir e organizar, concordando em objetivos e valores para
realizar algo que faça diferença? Seja o que fizermos, precisamos constituir o
agenciamento ou a ação em primeiro lugar. Lenin. naturalmente. seguiu a ilusão de
que, se tivéssemos um regime ditatorial, quase militar, isso poderia ser
desencadeado. O agente histórico seria a elite que lideraria, e tudo seria feito a partir
disso. Hoje estamos numa situação pré-leninista em que precisamos pensar quem
pode fazer algo. E um problema prático. Vocês podem ver todos os dias a
ambigüidade e a incerteza quanto a quem pode fazer algo, a quem quer fazer algo.
Existem três respostas típicas para essa pergunta que herdamos no século XX. São as
seguintes: em primeiro lugar, o pressuposto é que o Estado é. em última análise,
responsável pelo controle coletivo e pela melhoria das nossas condições. e ainda
temos a habilidade da sociedade para existir e se desenvolver em confronto com essas
tendências. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é que o mercado é o
agente formal apropriado. De uma forma mais eficaz e direcionada, poderia lidar
com os desafios e os perigos aos quais estamos expostos. E a terceira resposta é que
as comunidades terão que fazer o trabalho. Isso completa a lista. E uma tríade de
formas de agenciamento social por meio do Estado, do mercado e das comunidades.
Com com unidades. quero dizer famílias, comunidades religiosas, locais, linguísticas,
profissionais. ou seja, pessoas que estão em situações semelhantes e que partilham
características importantes e semelhantes, esperando do outro que permaneça
naquela pbsição. como vizinho que espera que ninguém vá mudar dali num futuro
próximo. E, portanto, podemos confiar uns nos outros, pois já nos conhecemos. Isso
gera cooperação. São esses os três fundamentos da ordem e da ação social. Não há
mais nada além desses três. E interessante observar que esses tipos de agenciamento
ou de ação, que poderiam lidar com as mudanças sociais, fazem uso de uma das três
habilidades dos seres humanos para a relação com o mundo social e o não social. Ao
Estado corresponde, de acordo com os autores clássicos dos séculos XVIII e XIX, a
capacidade humana de julgamento razoável. Ao mercado corresponde o interesse, e à
comunidade corresponde as paixões. ou seja, amor, fé, solidariedade e amizade.
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Essas paixões unem as pessoas dentro de uma mesma comunidade.

Existem vários outros fatores relacionados a essa tríade que mencionei. Vou
discutir parte disso, mas meu argumento geral é que essas respostas estão num
sentido irreversível, e basicamente obsoleto, por se confiar no mercado, no Estado,
na solidariedade, gerada dentro de comunidades, excluída qualquer outra coisa. E
um beco sem saída, uma abordagem de problemas que não irá funcionar. A meu ver,
é uma falha. É uma abordagem pouco complexa para se fazer a ação.

E interessante observar que, no cenário politico, aparece uma mistura de formas de
agenciamento ou de ação, uni híbrido, uma combinação de todos os três elementos.
Em sã consciência ninguém tem como acreditar que podemos deixar de lado alguns
desses aspectos. Por exemplo: deixar tudo para o mercado ou deixar tudo para o
Estado, ou fazer tudo por meio dos elos comunitários de pequenos grupos de pessoas
com identidade partilhada. Isso não vai funcionar, precisamos combinar esses
elementos. São dois os conceitos que estão aparecendo agora na cena do
agenciamento político ou da ação política: os conceitos da sociedade civil e uma
combinação ativa dos recursos que estão identificados com o Estado, o mercado e as
comunidades. Um conceito próximo que fascina muito os cientistas sociais e que tem
desencadeado muita pesquisa é o conceito de capital social, a disposição moral e
cognitiva de seres humanos de confiarem uns nos outros, de se associarem, de
cooperarem de forma que não é pré-determinada por Estado, nacionalidade, partidos
políticos, relacionamentos de mercados como companhias, firmas ou associações de
negócios e também não restritos aos elos comunitários, como elos linguísticos ou
religiosos que existem entre as pessoas. De fato, é uma combinação criativa dos três,
sem cair nos três itens tradicionais e obsoletos de ação social.

O que estou discutindo, num trabalho que vai estar disponível, é que o problema da
ação, do agenciamento ou das tendências é encontrar uma síntese viável. uma
combinação, uma hibridização desses três elementos, do Estado, do mercado e das
comunidades. Não temos como agir enquanto comunidades, participantes do
mercado ou membros de partidos políticos apenas. Precisamos combinar e integrar
essas três formas em uma única forma. E a idéia leninista de que o Partido
Revolucionário poderia criar ordem, a idéia do mercado liberal de que o mercado
poderia fazer isso ou a ideia nacionalista de que alguma comunidade étnica poderia
fazer isso, não apenas é obsoleta mas profundamente perigosa.

Vou fazer um salto aqui, porque temos o tempo limitado. Como quero que haja
uma discussão, vou passar para o conjunto de considerações que é menos abstrato.
mas que também está relacionado ao que iremos discutir.

Espero que se tome evidente que estão situados no mesmo quadro de referência
daquilo que mencionamos.

Quero ilustrar, então, as três fontes de agenciamento ou de ação, mais uma vez.
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Aqui. um exemplo que possa parecer um pouco exótico. mas. talvez, possa nos
ajudar a entender a utilidade desse pequeno triângulo de conceitos que apresentei
aqui. E também a utilidade de argumentar que não temos como confiar em nenhum
dos três triângulos que mencionei. isoladamente.

O exemplo que quero discutir, muito rapidamente, refere-se aos problemas das
políticas de muitos países. problemas do controle da delinqüência juvenil, como se
denomina na literatura técnica.

E uma seqüência interessante. Observam-se as interpretações causais e as terapias
sugeridas que já foram adotadas para esse tipo de problema da sociedade moderna,
que tem dimensões muito significativas em alguns lugares. Uma interpretação
comunitária da delinqüência juvenil e a prescrição correspondente. A interpretação é
que as pessoas jovens se voltam para atos criminosos porque as famílias não
funcionam- as instituições religiosas também não. As tradições. os valores e as
disciplinas que são transmitidas por essas instituições precisam ser reforçadas. E aí a
delinqüência terminaria com o reforço dessas ações. E como especialistas no campo
vocês podem argumentar, demonstrar e comprovar que há uma rotação sistemática,
uma seqüência entre as três respostas. Se essa resposta não funciona - e quando você
vê que ela não funciona e não sabe como reforçar os valores e a força da família e das
religiões -, então você passa a ter uma resposta de mercado e argumenta que as
pessoas jovens se voltam para o crime, roubam e assaltam- engajam-se no mundo das
drogas e outras coisas porque não encontram seu lugar no mercado de trabalho. Eles
antecipam o emprego, ficam desempregados e encontram uma cultura de ficar fora
do mercado, porque o mercado não tem lugar para eles. E o que precisa ser feito,
naturalmente, é a promoção de programas especiais para combater o problema
juvenil. E se tivermos o trabalho, então ninguém vai se voltar para as drogas ou para
o crime. Mais uma vez os resultados são desapontadores. E ai temos uma terceira
interpretação da causa da delinqüência ou do desemprego juvenil: o fato de o Estado
ser grande demais. Não está determinado o suficiente; a punição é muito leve; os
Juizes não são severos, e precisamos colocar os jovens criminosos em cadeias,
ameaçá-los com leis e punições, e isso não resolveria o problema. E após esse
"insight" ter-se espalhado. o ciclo começa de novo: família, mercado, prisão ou
Estado. família, mercado, prisão. Só agora as pessoas São começando a pensar em
IMA solução sintética, uma solução que combine as contribuições potenciais da
família e de comunidades religiosas, a contribuição potencial do mercado e de
programas que promovam o emprego de jovens e também a contribuição potencial do
Estado e do sistema de justiça, o sistema legal.

Então é necessário pensarmos de forma sintética numa combinação, num híbrido
de soluções que formem um conjunto. ao invés de simplesmente confiarmos em um
dos três aspectos.	 -
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Quero voltar-me para o problema principal que está em emergência, que está na

agenda política da União Européia e que também é um problema em nível mundial:
o desemprego, a situação do trabalho e o futuro do trabalho. Vou tecer alguns
comentários sobre isso, mais uma vez. Trata-se de algo que já discuti em vários dos
meus escritos e que aqui só posso resumir rapidamente. O problema de todas as
sociedades, o problema constitutivo da ordem social pode ser descrito da seguinte
forma: todas as sociedades, para se reproduzir, precisam gerir problemas de
alocação. Um dos problemas é alocar ou fazer a colocação de pessoas. Ou seja, saber
qual o total das atividades que essas pessoas podem realizar e colocá-las em
determinados locais, atribuindo às pessoas, por exemplo, atividades produtivas,
permitindo que participem do universo de atividades úteis. Esse é um dos problemas
que as sociedades sempre enfrentam e que resolvem das mais diversas formas.
Poderíamos escrever uma história da sociedade hi,mina considerando a forma como
as sociedades colocaram as pessoas em determinados locais, a forma como o
potencial de atividades foi colocado em padrões institucionais, onde de fato se
realizam atividades úteis. O segundo problema, naturalmente, é o reverso disso.
Trata-se do problema de alocar ou de colocar os resultados do processo de produção
disponíveis às pessoas. Ou seja, na forma moderna de dizer, como é que a renda - ou
o universo dos resultados das atividades úteis - será distribuída? Como é que os
trabalhadores serão colocados nos diversos trabalhos e como será alocado o resultado
do processo produtivo? Essas são as duas grandes questões que todas as sociedades
precisam resolver.

Nos livros sobre economia, o primeiro problema seria de produção, ou seja, como
fazer com que os trabalhadores entrem para o trabalho? O segundo seria um
problema de distribuição, ou seja, como os resultados da atividade econômica
aparecem, em termos da distribuição de renda? Nas sociedades modernas, esse é um
fato um tanto recente e excepcional; algo que, mesmo para os modernizadores
econômicos atuais da América do Norte e da Europa Ocidental, talvez tenha apenas
200 anos. Mas a resposta é que, nas sociedades modernas, temos como resolver
ambos os problemas com um mecanismo revolucionário, que é o contrato de
trabalho. Se voltássemos 200 anos na história e sugeríssemos o contrato de trabalho
como um mecanismo inteligente para resolver essas duas questões, esses dois
problemas - de produção e de distribuição - teríamos uma surpresa muito grande,
pois não havia como tratar o trabalho humano como comodidade.

A resposta na época seria, na melhor das hipóteses, receber renda por um período
de tempo. Mas como situação permanente dentro de um contrato isso é algo mais
recente. O contrato de trabalho é historicamente recente. Talvez seja isso que me
leva aos comentários de finnhi7ação. E também algo que nunca, exceto em condições
muito especiais, cobriu toda a gama de trabalho humano.
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Muito trabalho tem sido alocado ou tem sido utilizado e remunerado de formas

diferentes daquelas do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, na sua forma
clássica, estipula que o trabalhador apareça em uni determinado local, que
chamamos de fábrica, escritório ou um negócio, e ali, de forma irregular, ele siga as
ordens de alguns superiores ou supervisores, permaneça por uni tempo especificado e
receba compensação monetária Essas são as condições de trabalho moderno. Essa
forma moderna de trabalho é algo que não cumpre mais a tarefa, ou seja, não absorve
o universo de atividades potenciais a algo onde realmente há unia realização do
trabalho.

O mercado de trabalho é um arranjo limitado, em termos da alocação e da
distribuição, e não cobre todo o problema. Um indicador disso, naturalmente, é a
taxa crescente de desemprego nas nossas sociedades,

Na União Européia, o desemprego. mesmo com estatisticas otimistas oficiais, está
na faixa de 12%. Na realidade, é mais que isso. O fenômeno novo desenvolveu algo
semelhante àquilo que vocês conhecem no seu país, que é a economia informal,
semi-informal, cinza ou marginal. A força de trabalho informal, ocasional, é
formada por pessoas que trabalham com rendas menores, em condições de trabalho
piores, de forma irregular ou com prazo limitado ou trabalham em casa, onde não
têm beneficios sociais, e assim por diante.

Para ilustrar o tamanho do problema, no mercado de trabalho da Alemanha.
existem 34 milhões de pessoas que recebem pelo seu trabalho. Existem 5.7 milhões
de pessoas que não estão dentro do modelo ideal do contrato de trabalho porque estão
deficientes em algum aspecto daqueles que eu mencionei.

O desemprego, portanto, é um problema enorme. particularmente em Estados
avançados, porque lá, se as pessoas não estão empregadas formalmente, elas não
pagarão contribuições, não pagam impostos e não fornecem os recursos dos quais o
bem-estar do Estado depende.

Quais são as abordagens para resolver esse problema gigantesco que muda a
natureza e a qualidade da vida social em sociedades capitalistas avançadas? Quero
demonstrar que temos três conjuntos de abordagem para resolver esse problema, e
todas as três famílias de soluções não podem ser utilizadas de forma isolada. são
componentes necessários, pelo menos o argumento é no sentido de uma solução
híbrida sintética, articulada, e uma delas é uma solução isolada.

Começaremos, então. com o mercado, ou os remédios para essas crises do mercado
de trabalho. O que os liberais do mercado sugerem? Tomam exemplo de outros
mercados e dizem: "Boa os mercados devem estar capazes. Se os mercados não
funcionam, os preços. ou os custos de compra, são muito elevados."

Então, para fazer com que os mercados funcionem, ou seja, fazer com que sejam
operativos em termos de absorver todos os serviços e bens, os preços desses bens e
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produtos devem cair.

Isso, naturalmente, significa que aplicado ao mercado de trabalho vai resultar em
emprego pleno, mas com salários menores e, o mais importante, com uma redução
dos custos não salariais do trabalho, ou sea, contribuição ao bem-estar social.
Somente quando custos do trabalho forem reduzidos haverá razão para
empregadores, como agentes que têm a possibilidade de fazer contratos de trabalhos
com pessoas desempregadas, e dessa forma feliz, todos estarão empregados, só que
com salários menores do que era a realidade anterior, naquilo que eles chamam de
mercado distorcido, quando os preços estavam excessivamente elevados. Esse é um
remédio que já foi aplicado em urna variedade de localidades e condições e, como era
previsível, deparou com a resistência dos trabalhadores. Estes argumentam
corretamente, assim como os sindicatos e partidos sociais democráticos e socialistas,
declarando, de forma correta, que esses arranjos de mercado podem aplicar-se ao
trabalho somente se os trabalhadores tiverem direitos e "status", que por si só são uni
ganho histórico que não pode ser retirado, parlicularmente, numa democracia. Então.
como vocês vêem o argumento é sério e às vezes agressivo. As vezes gosto de dizer
que alguns desses argumentos são revolucionários e vêm daqueles que defendem
mecanismos de preços que dizem bons. Os sindicatos são algo que representa uma
anomalia porque eles são licenciados e niantidos, mas, uma vez abolidos. tudo vai
para o lugar certo, porque oequilibno vai ser atingido com menor custo de trabalho.
A única coisa que teremos de fazer então é acabar com os sindicatos. No entanto, a
noticia ruim para os neoiberais é que as constituições democráticas normalmente
especificam e institucionalizam o direito do trabalho de se defender e defender seus
interesses através de sindicatos. Então, para tomar a racionalidade econômica
funcional é preciso abolir uma constituição democrática. E uma implicação
revolucionária da solução por via do mercado.

A segunda solução que está sendo proposta apresenta resultados também
desencorajadores, que é urna solução monistica, ou seja. urna solução relacionada ao
Estada Segundo ela não precisamos reduzir o preço do trabalho, mas aumentar as
habilidades e qualidades desse trabalho. de forma a criar ou restaurar o pleno
emprego.

Naturalmente, o treinamento, a escolaridade e a melhoria das habilidades humanas
é algo que ocorre nas escolas, em cursos, nos regimes de mercado e nas
administrações que temos nos nossos países. Isso também está sendo desenvolvido.
Entendo que, no Brasil, naturalmente, isso é necessário, mas não é condição
suficiente para solucionar o problema do desemprego. Isso constitui uma segunda
familia de estratégias políticas que tem que ser, talvez, o primeiro ingrediente
necessário de uma solução híbrida e sintética. Essas duas soluções juntas, ou seja. a
melhoria da qualidade dos trabalhadores e a redução da renda, são as estratégias do
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Estado e do mercado. Certamente, eles não estão cumprindo as tarefas por si só.
De fato, todas essas estratégias já foram aplicadas e têm falhado. Portanto, muitas

pessoas começam a pensar que urna terceira estratégia também deva ser um
componente ou um ingrediente necessário dessas abordagens. Essa terceira estratégia
começa com a idéia de que o mercado de trabalho e o contrato são a forma
predominante, mas não a única, de organizar a atividade útil dos seres humanos. De
fato, elas estão sendo organizadas em grande extensão fora do mercado de trabalho.
ou seja. dentro das residências das pessoas. Calcula-se que, de toda a produção - e
esse, naturalmente, é um argumento que já foi elaborado pelos Ministros - ou da
riqueza que é produzida numa sociedade avançada, pelo menos, 30% estão ocorrendo
dentro das residências das pessoas. Se você faz um cálculo que começa com o
pressuposto de que tudo o que as mulheres e as donas de casa fazem teria que ser
feito pelo mercado. então. essas atividade úteis que estão sendo realizadas dentro dos
lares corresponderia a esses 30% do PIB. Essa é uma economia invisível que não está
registrada, porque não é remunerada de forma contratual. O argumento, então, é que
esse setor de atividades úteis que está fora do mercado deve ser desenvolvido e
expandido muito além das casas. dos lares, ou seja, em todas as formas de
associações que fazem ou realizam atividade úteis, fora do mercado e do contrato de
trabalha Exemplos, naturalmente, são aqueles campos aos quais nos referimos,
como o setor de organizações não governamentais, o setor sem fins lucrativos. os
setores voluntários, outras formas de atividades filantrópicas, atividades de auxílio e,
também atividades políticas, como grupos ambientais e grupos de autoajuda, no
setor de saúde. Quer dizer, existe uma pesquisa grande, um fenômeno dessas
situações entre as burocracias do Estado. as firmas e as famílias. O que acontece?
Existem atividades úteis que são associativas, civis e baseadas em questões sociais.

A última idéia então, que quero apresentar aqui é que esse setor de atividade
voluntária pode crescer e realizar o grande potencial de atividade útil, absorvendo a
força de trabalho fora do mercado de trabalho, somente se for combinado com um
sistema do que se tem chamado dos distritos da cidadania econômica. A idéia que é
muito discutida na Europa e também por pessoas preeminentes no Brasil e na
Argentina é criar direitos econômicos dos cidadãos para permitir às pessoas se
envolverem em atividades úteis sem rendimentos. De fato, penso que essa idéia que
também está sendo discutida sob o titulo de "renda básica" é um ingrediente
necessário na busca de uma solução combinada que envolva as comunidades, as
famílias, as associações. o Estado e o mercado.

Somente se essas três soluções forem associadas - e acho que isso é verdade para
países avançados e para um pais como o Brasil -, poderemos superar a crise do
mercado de trabalho e do desemprego, que. se não for resolvida, ameaça não apenas
o bem-estar econômico, como a estabilidade política de nossas sociedades. Concluo
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aqui. Muito obrigado pela atenção. (- Palmas.)

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Coordenadora (Maria Regina Nabuco) - Neste momento, vamos dar inicio

aos debates. A coordenadoria informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas à Mesa. As questões deverão ser encaminhadas por escrito.

Debates
A Sra. Coordenadora - A primeira pergunta é do Prof. Antônio Carvalho, do

Instituto de Relações do Trabalho da PUC-Minas: "Sua proposta pressupõe a
coexistência da sociedade industrial ou do que resta dela com as outras formas de
organizações? Quais?".

O Sr. Claus Offe - Entendo que a pergunta é "quais são as outras formas de
coordenação que não a do mercado?" Foi isso que o senhor quis dizer? Se foi, a
resposta é que não podemos pensar em mercado sem um Estado fone. Os mercados
simplesmente não duram ou não operam por mais de seis meses. se  contratos não
forem estabelecidos e moldados, se não forem regidos por uma legislação, se não
forem supervisionados no sentido de ser impedidos de se tornarem monopólios.

Mercados, como os autores clássicos já definiram, têm a tendência de se matarem
uns aos outros se forem deixados sozinhos, porque o interesse que os rege é o de
acabar com a competição, é o de criar monopólios.

Só um agente fone de supervisão pode manter a permanência dos mercados, a
permanência da competição. Só assim eles podem existir. Não existe mercado sem
Estado.

Talvez seja menos óbvio, mas os mercados jamais teriam existido, sem algo a que
chamei comunidade de valores ou comunidade dentro da sociedade civil, que contém
ou que limita a gama de ação dos mercados. Para ilustrar isso, já foi argumentado
que, na Idade Média, podiam-se comprar muito mais coisas do que se podem
comprar hoje. Obviamente, não é muito séria essa declaração, mas o significado é
que na Idade Média você podia comprar coisas como a salvação da sua almi forças
militares ou permissão para casar-se. Hoje, dentro das bases de civilização,
consideramos essas questões como algo não comerciável. E questão de bom-gosto,
boas maneiras ou boas tradições, E uma questão de estender os mercados e limitá-los
para que eles não invadam áreas às quais não pertençam.

Algumas pessoas argumentam que os mercados tendem a preencher todos os
aspectos da vida das pessoas. Visa-se a tentar comercializar de tudo, inclusive títulos
acadêmicos, carreiras, beleza. Quer vender-se tudo isso, através do pagamento de
muito dinheiro aos especialistas respectivos. E um "insight" importante. Acho que os
mercados podem funcionar somente se não for permitido que tudo seja
comercializável. Deve haver uma prevenção, através de tradições civilizadas que são
propagadas e reproduzidas nas comunidades. Deve-se impedir que o mercado inunde
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todos os aspectos da vida social. Os Estados e as comunidades são os fatores
necessários de contraposição aos mercados. Somente se essas estruturas forem
suficientemente sólidas, poderá haver um desempenho adequado por parte do
mercado em sua função civilizatória, sem chegar a desfazer a ordem social.

A Sra. Coordenadora - Pergunta do Sr. Luiz Fernando de Assis. da Escola do
Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais: Em que medida a estagnação
e a decomposição parcial do Estado de bem-estar nos países industrializados irão
definir o futuro de países que ainda nem alcançaram esse modelo, como é o caso do
Brasil?

O Sr. Claus Offe - Essa é uma pergunta muito séria e interessante. Fico tentado a
desenvolver a resposta. mas vou resumi-la.

O princípio amplamente utilizado nos debates europeus é o principio de
Lampeduza. retirado de um grande herói de um grande romance. Esse herói diz:
para manter as coisas como estão. tudo tem que mudar. Esse é o princípio de
Lampeduza.

Isso é útil, porque se aplica à situação dos Estados de bem-estar europeus. Na
medida em que as crises dos mercados fiscais minam as habilidades desse Estado de
bem-estar - ao qual já havíamos nos acostumado nos últimos anos e no qual
confiamos em vista da ordem e da justiça social na democracia social -, precisamos
inventar novas formas para garantir as coisas, novos princípios para alocar
beneficios. novas formas de financiamento dos beneficios. de forma a manter as
condições imutáveis ou em nível de segurança, que significa, em ultima análise, a
ausência de medo. Existem debates intensos a respeito dessas renovações
conservadoras ou renovações para a manutenção de um nível de bem-estar social e de
como conseguir isso.

Naturalmente a discussão é muito mais séria. Essa questão se refere àquilo que
falei quanto às condições de países recentemente industrializados, como é o Brasil.
Talvez seja oportunidade ideal para aqueles que fazem as políticas e para os cidadãos
representados pelas diversas organizações não seguirem o trajeto que as sociedades
capitalistas européias desenvolveram no período do pós-guerra, no estado de bem-
estar kevnesiano, que é um fenômeno único surgido na terceira parte desse século na
Europa Ocidental. E isso que queremos dizer do Estado de bem-estar keynesiano.

Talvez existam formas de se criarem- de se financiarem., de se administrarem e de
se manterem os direitos sociais. o bem-estar social e a seguridade social. Devem
existir formas menos suscetíveis a uma crise do mercado de trabalho, que criem um
nível compatível de seguridade social e de ausência de medo, como foi no caso dos
Estados de bem-estar do 30 quarto desse século, implantados na Europa Ocidental.

E urna questão de projeto, e, nas novas democracias, vemos, de forma veemente,
original e às vezes ambivalente. uma experimentação dessas características, com
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agenciamento, que ainda são necessárias para a ação e a integração sociais.

A Sra. Coordenadora - A primeira pergunta é de Antônio Carvalho, do Instituto de
Relações do Trabalho: "Quais seriam as formas de ação e/ou mudanças necessárias
aos sindicatos de trabalhadores para saírem da dificil situação em que se encontram
hoje? O senhor conhece exemplos positivos?". A outra é de Pedro Sebastião de
Oliveira: "Como está inserido nesse processo o sindicalismo e a segurança do
trabalhador?'.

O Sr. Claus Offe - Os sindicatos estão mima situação extremamente dificil, porque
parece haver um conflito de interesses e de objetivos entre os trabalhadores que estão
empregados e os que estão desempregados ou subempregados. Pessoas empregadas
estão opostas às lutas salariais porque acreditam - e até certo ponto estão certas - que
o aumento de renda pode minar o seu próprio trabalho ou as suas perspectivas de
trabalho. Então, a estratégia é bastante óbvia: se insistirem em lutas e aumentos
salariais, defendendo a renda, os sindicatos podem exacerbar a divisão entre a classe
trabalhadora. Se eles desistirem dessas lutas, agindo de acordo com o interesse dos
desempregados, perderão os seus membros, porque ninguém vai se filiar a um
sindicato e pagar uma contribuição que não vai gerar aumento de renda para ele.
Então, seja lá o que esses sindicatos fizerem, vai ser uma coisa errada. Uma forma
organizacional de sair desse problema, experimentada na França com algum sucesso,
é a de os sindicatos se abrirem para os desempregados. Então, o antagonismo que
mencionei pode ser conduzido de forma deliberada dentro dos sindicatos. Às pessoas
desempregadas não apenas estão desempregadas. mas também não estão
organizadas. pois não são membros ativos de um sindicato- Mudar isso talvez seja
unia forma promissora de sair desse dilema complicado, pelo menos para os
sindicatos europeus.

A Sra. Coordenadora - Pergunta de Luís Fernandes de Assis. da Escola do
Legislativo: "Assistimos, em todo o planeta. hoje, por um lado, a uma enorme
abstenção eleitoral e a uma mudança qualitativa no tipo e no conteúdo do conflito
político, passando da luta pelo controle do Estado para as demandas localizadas
(questões ambientais. feminismo, direitos da cidadania. entre outros); por outro lado,
acompanhamos urna crescente participação de organizações não governamentais na
definição e como agentes de políticas públicas, inclusive com o respaldo institucional
e financeiro de grandes Bancos: Banco Mundial. BIRD. FMI".

O Sr. Claus Offe - Acho que são exemplos encorajadores. Com  relação às novas
formas de agenciamento político nos últimos 30 anos - talvez seja unia posição
controversa, que ainda gostaria de defender -, vamos descobrir vários fenômenos que
não são partidos políticos, nem associações de interesse, nem entidades religiosas,
étnicas ou outras associações circunscritas e exclusivistas.

0 que vemos são novos movimentos sociais. movimentos ecológicos. urbanos. de
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direitos civis, feministas, estudantis, movimentos que atacam de forma republicana
os interesses comuns, que não sãõ apenas partilhados pelos ativistas, mas são para o
beneficio da sociedade e das gerações Muras, como um todo.

E uma atitude republicana que inspira muitos desses movimentos com perspectiva
universal e em longo prazo. E penso que esse é um sintoma encorajador. Se vocês
observarem a Europa Oriental e, particularmente, o país que talvez tenha tido o
papel principal em liderar a queda do regime soviético, que é a Polônia, vamos ter os
movimentos do Solidariedade do final dos anos 70 e dos anos 80, os quais são
curiosamente compostos de um movimento relacionado com o mercado e os
sindicatos, defendendo os direitos dos trabalhadores; é um movimento político e
também religioso. nacionalista. A solidariedade não é um partido, não é a Igreja, não
é um sindicato. São todas essas coisas ao mesmo tempo, e nenhuma delas
exclusivamente. Seja lá o que se pensar sobre as políticas do Lecli Walesa e as
transformações de hoje, do Solidariedade tornando-se um partido social conservador,
é um ingrediente poderoso em termos do movimento histórico que ocorreu em 1979 e
1980. Como as ONGs. organizações não governamentais, são exemplos conduzidos
por profissionais ou comunidades locais, que são os atores preeminentes de nosso
tempo. E todos eles não se conformam ou não se enquadram em um modelo puro de
partido político ou de organização de interesse especifico ou algo contido naquilo que
chamaria de comunitário. Concordo e penso que são questões de grande esperança
para nós.

A Sra. Coordenadora - Pergunta João Pinto Furtado. da Universidade Federal de
Minas Gerais - Departamento de História: "O atual projeto da reforma do Estado que
se tenta implantar no Brasil supõe urna sobrevalorização dos mecanismos de
mercado na gestão das organizações sociais. Como estabelecer critérios de eficiência
nas organizações dessa natureza?".

O Sr. Claus Offe - Muitas vezes, a pergunta como estabelecer critérios de
eficiência na provisão de serviços em nível de mercado de Estado e dizer que os
mercados são mais eficientes no fornecimento de serviço de saúde ou de transporte
público, ou outros serviços de eletricidade, não é o caso, porque eficiência é um
conceito bastante escorregadio. Naturalmente, se você medir apenas o retomo, pode
ser que uma companhia privatizada seja mais eficiente do que uma organização de
fornecimento de energia elétrica etadual. que pertence ao Estado.

No entanto. os efeitos em longo prazo são os seguintes: questões da justiça e
distribuição social do serviço não estão entrando na equação das pessoas que fazem
essa eficiência. Então. toda essa questão de eficiência é contestável, porque ou não
estão ali todos os beneficies. ou os custos não são explicados. e a eficiência é
exatamente o relacionamento entre custo e beneficio (ou produção). E ai se torna um
jogo para truques semânticos dizer que um modo de provisão é mais eficiente do que
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outro, o que, muitas vezes, tem sido demonstrado por um ou outro período de
privatização ou com a introdução de elementos de mercado para fornecimento de
serviços públicos. No final dos anos 60, uni autor descreditou isso de forma muito
eficaz, classificando os chamados métodos racionais de orçamento como uma idiotice
em pernas de pau.

A Sra. Coordenadora - Pergunta de Onofre dos Santos, da PUC-MG: "Robert
Kurnz afirma que o problema básico da sociedade contemporânea é a geração da
riqueza abstrata. Ela se desmaterializa do produto em si, recriando um novo modelo
de fetichismo de mercadoria. Nesta perspectiva, o próprio trabalho e a produção se
volatizam e ficam dependentes do capital financeiro que circula pelo mundo. Como
formular políticas de emprego para um mercado de emprego dependente de um
capital que recria a si mesmo através do mercado financeiro, ao invés de se voltar
para a produção? Como incentivar a expansão de formas de atividades não previstas
pelo contrato de trabalho, se a própria produção não possui mais referência nacional,
mas transnacional?".

OSr.ClausOffe- Essaéumaperguntaóbviaemuitoséria,eninguémse
surpreenderá de eu não ter uma resposta satisfatória a ela. Acho que a economia não
é volátil nem em um pais europeu, e, até onde sei, nem na América Latina. As
economias não são vítimas indefesas das forças econômicas ~nacionais. As vezes,
é possível -já foram feitas e estão em discussão propostas nesse sentido - restringir e
conter o impacto negativo dos mercados internacionais, particularmente dos
mercados financeiros, advogando-se regulamentações internacionais ou
supranacionais - regimes supranacionais, como foram chamados -, impondo algo,
por exemplo, que já foi descrito sob o titulo de Imposto de Thoben, eu acho que
inibiria, até certo ponto, o fluxo de recursos financeiros pelo globo. Não sou
especialista em comércio internacional ou nas questões financeiras internacionais -
estou tentando ler a respeito, para aprender mais sobre esse campo complicado -, mas
acho que acordos entre Estados, em nível supranacional e multinacional, são, em
princípio, um método promissor para conter os efeitos destrutivos dessa dinâmica, da
mesma forma que o Estado pode ser contido dentro dos regimes nacionais. A
pergunta é como mobilizar as forças para reunir, ou melhor, quais coalizões, em
nível transnacional. se tornariam capazes de fazer essas coisas.

Existem alguns sinais promissores de que isso logo será conseguido, mesmo com a
ajuda de agências como o Banco Mundial. Essa hegemonia já está ultrapassada e
muitos governos, muitos agentes, muitos Bancos começam a pensar em termos de
alguma forma de regime regulamentado.

Ninguém está interessado no colapso súbito de uma região econômica inteira,
como aconteceu com o Sudeste da Asia, nos últimos meses, porque a repercussão
negativa desse colapso é tão devastadora que uma convergência racional de
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interesses, sob a forma de regulamentações, seria o resultado natural.
A Sra. Coordenadora - A partir deste momento, não estaremos aceitando mais

perguntas. Da Fundação João Pinheiro, pergunta de Sheilla Cardoso: "O senhor
aponta como estratégia para acabar com o desemprego a diminuição do custo do
emprego, que garante emprego para todos, porém com salários mais baixos, mas
também diz ser necessária a qualificação do trabalhador. Como é possível exigir
maior nível do trabalhador e diminuir direitos já adquiridos e os salários7'

O Sr. Claus Offe - Otima pergunta. Aprecio a pergunta. Não há como fazer as duas
coisas ao mesmo tempo. Não elaborei isso muito. mas está num trabalho meu que as
duas estratégias adotam visões muito diferentes sobre a natureza do mercado de
trabalho do futuro.

O pressuposto neoliberal - e você vê isso, ás vezes, em versões um pouco obscenas
- é que o mercado do futuro será basicamente uni mercado de trabalho de baixa renda
e baixa qualificação, com centenas de "office-boys", garçons e guardas, em tomo de
alguns poucos engenheiros de computação. Essa é a idéia que eles parecem entender.
Ou seja, grande número de trabalhadores de baixo salário e baixa qualificação.
Naturalmente, é muito questionável que isso realmente aconteça. São as condições
excepcionais dos Estados Unidos e de seu mercado de trabalho que levam a uma
imagem errônea desse tipo de mercado.

Em particular, sabemos que daqui a 10 anos o emprego maciço que ocorre nos
Bancos e nos setores de seguro vão-se reduzir devido às inovações técnicas Por
exemplo, no comércio varejista, os Bancos já começam a despedir pessoas devido a
novas tecnologias de comunicação. Então, todos esses trabalhos e serviços não
resolverão o problema como os neoiberais. às vezes, tendem a supor. Serviços
simples são o futuro

Em contraste a isso, acho que a visão ativista sociodemocrática é mais provável, a
meu ver, que signifique o seguinte: antecipa-se um mercado de trabalho no qual o
trabalho deve ser criado para pessoas de alta qualificação, com alta segurança e altos
salários. Mas essa não é a história total, porque esses trabalhos, quantitativamente,
serão tão limitados que nem todos terão possibilidade de tê-los.

Então, para evitar uma crise e para evitar esse cenário de baixa renda e baixa
qualificação, precisamos expandir. E o que eu peço e tomo explicito; precisamos
expandir o setor que trabalha sem contrato de trabalho, esse setor precisa crescer.
Para fazer isso, precisamos. de alguma forma, de rendas básicas delimitadas. uma
renda mínima ou unia renda de participação ou alguma outra forma de direito civil
que acredito seja um complemento necessário para um mercado decrescente de
trabalho, pelo menos em termos de alta qualidade e alta renda.

A Sra. Coordenadora - Aproveitando a pergunta anterior, vamos acrescentar outras
duas que dizem respeito a empresas e sindicatos.
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Perguntas de Cofio Cruz do Sindicato dos Trabalhadores nas Telecomunicações -

SINTEL - e Fernando Batista Coutinho. Mestre em Administração pela UFMG: "A
partir das dificuldades sindicais, o senhor acha que os sindicatos devem se voltar
para outras lutas, além da luta pelos direitos dos trabalhadores, por exemplo, a
democratização dos meios de comunicação emergentes?'. A outra pergunta é: "Qual
seria o impacto na sociedade se abolíssemos os sindicatos?'.

O Sr. Claus Offe - Talvez seja uma boa idéia para os sindicatos a expansão para
outros campos de atividades, em locais diferentes, em grupos diferentes. E difícil ter
uma referência ou uma regra geral, mas terá de haver muita experimentação nos
sindicatos para ocorrer isso. A conseqüência da destruição dos sindicatos seria
desastrosa, porque reindividualizaria o contrato de trabalho e criaria a oportunidade
para os trabalhadores serem colocados uni contra o outro, aumentando a competição
entre eles, com efeito negativo para todos. Não vejo em nenhum país europeu a
possibilidade de se abolirem os sindicatos. A situação econômica dos trabalhadores,
quanto a seus salários, no entanto, é bastante desastrosa para os sindicatos. Se você
não tem um bom sindicato, por que se filiar a ele?

A Sra. Coordenadora - Pergunta de Ricardo Albuquerque. da UFMG: "Os países
da UCDE testemunham a emergência das economias baseadas em conhecimento de
acordo com os relatórios econômicos da UCDE. Há emergência de economias e
sociedades baseadas no conhecimento, onde a maioria da força de trabalho usa a
criação, a transmissão e a difusão de informação e conhecimento. A esse respeito,
qual a avaliação de seu ensaio seminal de 1982, a respeito do trabalho como uma
categoria sociológica central?'.

O Sr. Claus Offe - Acho que a previsão daquele trabalho seminal conflnnou que a
sociedade de alta tecnologia é unia sociedade que emprega pessoas, mas que
rapidamente encolhe a capacidade de empregar. Então, o nível de desemprego não
vai ser afetado por essa tendência que está prevista para a UCDE.

A Sra. Coordenadora - Pergunta de Sandra Fonseca Viana. da Secretaria do
Trabalho, sobre a delinqüência juvenil: "No Brasil. a lei proíbe que jovens até 14
anos trabalhem e que até os 18 anos sejam legalmente punidos. Como essa questão
da delinqüência juvenil está sendo resolvida na Europa?".

O Prof. Claus Offe - Utilizei as palavras "delinqüência juvenil" como um exemplo
para mostrar como as três interpretações podem funcionar. Eu não sou um
especialista nesse campo. Acho que seria correto que as pessoas não fossem
colocadas nas prisões. A tarefa se impõe às escolas e à policia para que elas façam o
processo de disciplinação. Eu não tenho como fazer unia contribuição muito
significativa para esse terna muito interessante e importante.

A Sn. Coordenadora - Pergunta de Luiz Fernando. da Escola do Legislativo, junto
com a pergunta de João Barilo, do jornal "O Tempo": "No início do ano de 1997,
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vários intelectuais assinaram um manifesto contra a política neoliberal na criação da
ELAN - Europeen Left Alternatives to Neoliberalism. Algo semelhante ocorre com
as esquerdas no continente americano, com o encontro no Chile, articulado por
Mangabeira Hunger e Jorge Castafieda. O senhor, como assinante daquele manifesto,
que solicita ao europeu urna estratégia capaz de mobilizar a crescente insatisfação do
público em relação ao modelo de crescimento sem emprego, pode nos responder. O
senhor poderá também falar um pouco desse manifesto assinado em fevereiro de
1997 na Holanda?'.

O Sr. Claus Offe - Sim. Sou um dos que assinaram esse manifesto. Existem muitos
manifestos em nível europeu e global, particularmente em atividades que dizem
respeito à cooperação entre os intelectuais norte-americanos e latino-americanos, e
vários outros também nas conexões européias e latino-americanas. Entre esses
intelectuais, os manifestos alertam o público para problemas que não são resolvidos e
assumem posições moral e politicamente responsáveis. Os intelectuais que fazem
esse tipo de organização e assinam isso não têm poder político, exceto o de informar
o público, para que ele possa julgar melhor. Então. os efeitos são limitados, mas vale
a pena tentar uma coisa assim e vale a pena continuar com essas iniciativas.

A Sra. Coordenadora - Muito obrigada. Agora são algumas perguntas sobre o
mesmo tema a renda mínima. Juliana Vailadares. da Ciência Política da UFMG:
"Como o Estado sustentará a demanda social por renda minima num cenário em que
a base arrecadativa é cada vez mais reduzida diante do aumento da informalidade do
trabalho?'.

Antônio França. da Escola de Governo: "O que se tem pregado hoje é um Estado
mínimo. Aqui, no Brasil, está ocorrendo uma retirada do Estado, ou melhor, da ação
direta do Estado em diversas áreas. Pergunto: renda básica combina com Estado
mínimo neoliberal?".

Finalmente. Roberto Maximiro. da Fundação João Pinheiro: "Uma vez que o
problema dos mercados apresenta como solução seu enxugamento ou sua diminuição
através dos contratos temporários, não estaria sendo equivocada a idéia dos governos
de assumir, através da renda básica, o papel do empregador?".

O Sr. Claus Offe - Todas essas perguntas valem unia discussão intensa e profunda.
Estou impressionado e satisfeito com os detalhes das perguntas, que merecem
respostas mais completas do que eu poderia dar no tempo de que dispomos.

O problema com a renda mínima ou renda básica deve-se. claramente, ao fato de
que o apoio político para isso é muito precário. Seria ideal que se pudesse garantir,
de alguma forma, que aqueles que estão fora do mercado de trabalho e que recebem o
rendimento básico pudessem fazer algo de respeitável e útil.

O salário de participação ou idéias semelhantes, como as que são advogadas no
Brasil pelo Senador Suplicy, ainda não estão maduras. Diria que unia estratégia
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usada na Europa desde os anos 80, mais popular e mais centrista. tem sido não a de
despedir pessoas, mas a de reduzir o horário de trabalho. Isso, a meu ver, já foi
exaurido no cenário europeu, de forma que novas estratégias devem surgir.

A Sra. Coordenadora - Perguntas de Antônio Carvalho, da PUC, e de Daniel
Menezes. da Fundação João Pinheiro e da Escola de Governo: "O senhor acredita
que a economia não monetária, ou seja, a troca de tempo por tempo e de máquinas
por colheitas, é viável em escala significativa? Que exemplos o senhor conhece que
deram resultados positivos? E como as instituições não vinculadas ao Estado ou ao
mercado podem contribuir significativamente para absorver a força de trabalho
inativa?".

O Sr. Claus Offe - Os exemplos são muito interessantes, e eu já fiz uma análise
comparativa de alguns dos casos. Duas coisas estão claras: há um grande interesse
entre pessoas, tanto empregadas quanto desempregadas, em se envolver em
economias de troca. Troca-se serviço, nesse caso, por "vouchers" ou "tickets". que
permitem receber outros serviços, sem o uso do dinheiro. A idéia é que essas pessoas
têm pouco dinheiro, não têm como comprar o serviço, mas são ricas em tempo, e
esse tempo pode ser convertido em valores úteis, sem ter que passar pelo dinheiro.
Essa é que é a idéia.

Muitas pessoas estão interessadas nesse debate, que, na Europa. ficou popular com
o título de "Sistema de Emprego Local", cujo objetivo é criar atividades úteis fora do
mercado de trabalho.

E evidente que esses sistemas não têm como durar, a menos que sejam garantidos,
facilitados e encorajados por políticas do Estada Essas atividades, como nascem na
sociedade, por sua vez, dependem de encorajamento, de garantias, de subsídios e de
prosões, coisa que as políticas públicas podem fornecer a custo muito baixo.

Acho que esse é um setor promissor de atividades, especialmente porque pode
oferecer tipos de serviço que, de outra forma, teriam que ser comprados.

Isso inclui não apenas serviços sociais, mas também ensino, cursos e assim por
diante. Muito da infra-estrutura social pode ser transferida para o setor humanitário.
muitos grupos de igreja e grupos sociais mostram como a autoajuda e as iniciativas
sociais podem na realidade, desempenhar essas funções.

A Sra. Coordenadora - Pergunta de Luiz Fernando. da Escola do Legislativo: "Já
se vislumbra, nos segmentos esquerdistas. alguma reação ao neoliberalismo. ou a
esquerda européia está tão perplexa, imóvel e desnorteada como todos nós deste lado
do Atlântico?".

O Sr. Claus Offe - Não acho que seria justo dizer que os esquerdistas europeus
estejam perplexos, imobilizados ou sem fala. Ao contrário, as iniciativas aqui
referidas demonstram que um sistema pós-neoliberal, ou uma visão social-
democrática está emergindo na Europa Ocidental e na Europa Oriental. Acredito que
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seja uma fonte promissora de pensamento critico, e o conceito chave e o termo de
referência para isso é sociedade civil, um termo originalmente inventado e aplicado
na Europa Oriental e agora adotado em outras sociedades ocidentais europeias, pelas
forças esquerdistas dessa sociedade, como sendo a combinação dos interesses
econômicos, dos vínculos comunitários e da lealdade política, em uma forma de
agência ou & ação que seja mista.

A Sra. Coordenadora - Ainda temos 10 minutos para as respostas do Prof. Claus
Ofi'e. Vou ler duas perguntas. Uma é de Renê Silva de Oliveira, da Escola de
Governo: "Passamos atualmente por uma mudança nas relações de trabalho dentro
do Estado. Em sua opinião, como deve funcionar a flexibilização do trabalho, no
âmbito da administração pública?".

A outra é de Marco Paulo. da PUC-MG: "O contrato temporário de trabalho. como
instrumento de combate ao desemprego, mostrou-se ineficaz na França, onde apenas
se aumentou o lucro das empresas. e na Espanha reduziu o consumo interno devido a
redução das compras a prazo, como resultado da alta rotatividade da mão-de-obra.
No Brasil, estudos da Universidade de Campinas mostraram que o contrato
temporário apenas reduziria o custo total nas empresas em 1,8%. Como a sociedade
civil vem reagindo a essas medidas paliativas no combate ao desemprego na
Europa?".

O Sr. Claus Offe - Não faz sentido denunciar medidas como sendo paliativas.
enquanto não tivermos medidas melhores. Por outro lado, concordo com a pessoa
que faz a pergunta, no que se refere ao fato de a flexibilidade e a regulamentação do
emprego não estarem aumentando a perspectiva de emprego. Os efeitos são bastante
óbvios, mas como a sociedade civil pode responder a isso?

Será que essa pergunta pode ser respondida? Podemos concordar com a redução de
renda ou custos para manter os níveis de emprego? Somente se houver uma
concessão. um retorno a isso. Uma concessão que tem sido proposta, calculada e que
é muito interessante é a seguinte: se você tem que reduzir o salário até o ponto em
que essa redução vai manter o emprego, você deve ter uma compensação através de
uma renda que não seja por dinheiro, ou seja, você tem um imposto .egativo para o
pessoal de baixo salário. A idéia seria reduzir o salário sem reduzir a renda, por meio
do subsidio dos impostos. Acho que é uma idéia promissora, particularmente. se
puder ser combinada com benefícios oriundos de outros locais que não o Estado e o
setor de emprego.

A Sra. Coordenadora - Pergunta de Estela. da Companhia Urbanizadora de Belo
Horizonte: "Hoje, no Brasil, não se entende a habitação dissociada das condições de
infra-estrutura, transporte e regularização da terra. Tudo indica que a evolução do
conceito de habitação está também associada diretamente às condições de trabalho e
renda. 0 senhor conhece alguma experiência interessante de implantação de
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residências para a população carente associada diretamente à criação de condições de
trabalho e renda para essa população beneficiada?".

O Sr. Claus Offe - Não sei de nenhum modelo a respeito dessa idéia interessante e
atrativa que você menciona na pergunta. Aparentemente, não tenho como relatar
experiência nesse sentido, de combinar habitação com trabalho, mas é uma
associação interessante.

A Sra. Coordenadora - Pergunta de Eduardo Albuquerque. da UFMG: "No
capítulo final de seu livro 'Variaras ofTransition'. o senhor discute uma mudança da
política de desenvolvimento européia, desde o sul, dos países do Terceiro Mundo, em
direção ao leste, que são os antigos países socialistas. Ao mesmo tempo, parece que
tem havido alguma dificuldade de expansão em direção ao leste da União Européia.
Qual é a sua avaliação das conseqüências dessa mudança e suas dificuldades para os
países do Terceiro MundoT'

O Sr. Claus Offe - Essa pergunta, por si só, geraria também um seminário inteiro.
Em razão da limitação do tempo, a única coisa que posso dizer é que provavelmente
seja notícia ruim para o Terceiro Mundo. O espaço político-econômico do leste, que
eventualmente está se ligando às associações militares econômicas européias, faz
com que, de certa forma, o leste europeu seja um concorrente para países como os
latino-americanos. Talvez seja muito cedo para fazer uma avaliação comparativa
dessa situação, mas acho que as perspectivas para países como o de vocês não são
muito otimistas nesse sentido, como resultado dessas mudanças na Europa. Esta é a
minha opinião.

A Sra. Coordenadora - Temos uma última pergunta, e parece que o tempo está
esgotado, mas, de qualquer forma, é uma pergunta interessante e ainda não fizemos
nenhuma aproximação com esse tema: "O senhor credita alguma importância e
credibilidade aos parlamentos supranacionais. como o Parlamento Europeu e o
Latino-Americano, na organização dos blocos regionais, enquanto percebemos uma
real inserção do poder das empresas. das agências financiadoras e dos Bancos
centrais na vida cotidiana?". Essa pergunta é de Luiz Fernandes, da Assembléia
Legislativa, e, de certa forma toca a questão de Raimundo. da Fundação João
Pinheiro, que pergunta sobre as características da sociedade francesa, que poderiam
explicar que os desempregados - por definição, pessoas que vivenciam experiências
individuais de exclusão, não articuladas entre si nem com outros grupos de expressão
- tenham se organizado de forma coletiva, com admiráveis manifestações de seus
interesses. Quer dizer, são empresas "versus" parlamentos "versus" sociedade civil se
articulando.

O Sr. Claus Offe - Discordo com relação ao exemplo francês. Acho que os
desempregados franceses e as atividades militantes que conseguiram não é muito em
termos de emprego. 0 que eles conseguiram foi a melhoria dos beneficios de
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desemprego e do período em que esses benefícios são pagos, além de retirarem o
apoio a ações não militantes, não institucionais, que poderiam ser responsáveis pelo
aspecto dramático das greves dos últimos anos e, particulannente, dos últimos meses.
Não é uma solução para o problema do desemprego.

A primeira pergunta é algo muito importante, ou seja, como conseguir parlamentos
transnacionais e como aumentar a capacidade dos governos e os recursos políticos
desses parlamentos. Ontem, ouvi, pela primeira vez, que existe algo chamado
Parlamento Latino-Americano, obviamente, bastante limitado em termos de sua
jurisdição, mas é muito interessante como símbolo. É unia iniciativa promissora para
se criarem esses regimes transnacionais. O mesmo se aplica ao Parlamento Europeu,
que ainda é muito limitado nas suas competências e capacidades legislativas e de
controle do ramo executivo dos governos em fusão da Europa, mas, mais uma vez,
vale a pena ir nessa direção. Para isso, porém. é necessário haver um sistema de
partidos políticos transnacionais a fim de organizar as eleições para um corpo
legislativo transnacional. Isso está faltando, parcialmente, por questões linguisticas
na Europa. Talvez isso seja mais fácil de organizar, embora eu ainda não o veja, na
América Latina. Mas, como perspectiva de política, para criar regimes no campo de
ordem ou desordem internacional, é unia idéia promissora.

Muito obrigado por essas perguntas tão interessantes- Sinto que haja esse limite de
tempo que restringe nossas discussões a esses poucos pontos.

A Sra. Coordenadora - Encerrados os debates, a coordenadoria retorna a palavra ao
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência reitera os agradecimentos da Casa ao Prof. Claus
Offe. da Universidade de Berlia e a participação da Pontificia Universidade
Católica e do Conselho Regional de Economia.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença do conferencista. das

autoridades, dos convidados e dos demais participantes e a atenção dos
telespectadores, que nos prestigiaram com sua audiência- e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates
de segunda-feira. dia 30. às 20 horas Levanta-se a reunião.

ATA DA 260a iuo EXTRAORDINÁmA EM 1014/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte (Ordem do Dia):
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Péricles Ferreira; deferimento - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 13.597; requerimento do Deputado Péricles Ferreira;
deferimento; questão de ordem; leitura do art 2 0 da Proposição de Lei n° 13.597;
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questão de ordem; suspensão e reabertura dos trabalhos ordinàrios; votação do veto
ao art. 20; questões de ordem; não-coincidência do número de votantes com o número
de sobrecartas; anulação da votação; questões de ordem; renovação da votação do
veto ao art. 2°; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; questões
de ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência de
"quorum" para votação; questão de ordem; renovação da votação do veto ao art. 20;
rejeição; questão de ordem; votação do veto ao art. 3°; leitura do art. 3°; discurso do
Deputado Durval Angelo; questões de ordem; chamada para recomposição do
número regimental; inexistência de "quorum" para votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramilho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão -
Agostinho Patnïs - Aulton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gemido Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Jvair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Nau - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

P Parte
Ata

- O Deputado Ivo José. 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
0 Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à
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2a Parte da reunião. com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião o Veto
Parcial à Proposição de Lei no 13.598, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Péricles Feneira, em

que solicita alteração da pauta, de modo que os vetos às proposições de lei sejam
apreciados na seguinte ordem: 3.597. 3.591, 3.594, 3.604, 3.593. 3.602, 3.603. 3.599
e 3.598. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação. em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.597, que
dispõe sobre o número de Defensores Públicos no Estado e dá outras providências. A
Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário,
o Deputado Tarcísio Henriques opinou pela rejeição do veto. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Péricles Ferreira, em que solicita votação destacada do
veto ao art. 3°. A Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso XVII do
art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Arnaldo Penna - Gostaria de solicitar a V. Exa. que fizesse a leitura

de cada um dos artigos vetados, para que pudéssemos votá-los.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai solicitar ao Sr. Secretário que

proceda à leitura de cada artigo vetado. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder à leitura do art. 2°.

O Sr. Secretário (Deputado lvo José) - (Lê:)
"Art. 20 - Fica criado o quadro suplementar da Defensoria Pública, sendo

assegurado ao servidor estatal investido na função de Defensor Público o direito de
permanecer nessa função. Parágrafo único - O número das funções de que trata este
artigo fica limitado a 125, extinguindo-se cada função com a respectiva vacância."

E o que tinia: a ser lido. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao art. 2°, que recebeu parecer pela rejeição.

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

Questão de Ordem
0 Deputado Ermano Batista - Em virtude da falta de compreensão do que vai ser
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rejeitado ou mantido, pediria 2 minutos de suspensão da reunião, para que
cheguemos a um acerto com os Deputados.

Suspensão dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência suspende a reunião por 2 minutos.

Estão suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Em votação, o veto ao art. 20.
Questão de Ordem

O Deputado Péricles Ferreira - Urna vez que temos tido seguidamente problemas
com a votação pelo processo eletrônico, sugiro a V. Exa. que a faça pelo processo
tradicional, por meio da cédula individual. Acho que facilitaria.

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 263 do Regimento Interno, vai
atender á solicitação do Deputado Péricles Ferreira. Lider do Governo, e fazer a
votação pelo processo tradicional. Para tanto, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados e designa para atuarem como escrutinadores os Deputados
Remolo Aios e Alberto Pinto Coelho.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Recomendo aos escrutinadores

que procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do número de
sobrecartas com o número de votantes.

Questão de Ordem
O Deputado Adelino Carneiro Leão - Sr. Presidente, para garantir a lisura da

votação, quero propor que antes seja anunciado o número de votantes e que, em
seguida, se faça a contagem de sobrecartas na urna.

O Sr. Presidente - E regimental. Votaram 44 Deputados. Foram encontradas 46
sobrecartas. Os números não conferem. A Presidência torna sem efeito a votação.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Motivada por uma questão de ordem feita por mim

em dezembro do ano passado. a Presidência dos trabalhos, por sinal, a Presidência da
Casa, definiu que, no processo de votação nominal, após a segunda chamada, se o
Deputado for chamado, não poderá votar. Não quero dizer o nome desses Deputados.
A assessoria poderá dizer o nome dos três parlamentares que votaram após a segunda
chamada. A nossa questão de ordem é no sentido de saber se está mantida a decisão
anterior, se se vai respeitar que, após a segunda chamada, se o Deputado chamado
não estiver em Plenário não votará em hipótese nenhuma. Nossa consulta busca dar
um balizamento à reunião e seguir o Regimento. As resoluções de definições que
complementam as questões de ordem são uma forma de garantir a lisura do pleito. E
preciso que haja uma norma única e geral. Se observarmos isso, não mudaremos ao
nosso bel-prazer os acontecimentos. Houve esse procedimento no processo de
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votação. Como as coisas vão ser nesse processo que vai se repetir?

O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar que o próximo Deputado somente
seja chamado após o anterior ter depositado na urna o seu voto.

O Deputado Adelino Carneiro Leão - Como a Mesa já está constituída para esta
votação, gostaria de propor que. nas demais votações, sempre, sejam convidados para
compô-la uni representante da Maioria e um da Minoria.

• Sr.Presidente - Será feito dessa forma.
• Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu

inconformismo e a minha estranheza em relação ao retrocesso da votação. Por mais
que respeite o ilustre Deputado que fez a proposta para que se votasse a bico-de-pena,
essa votação nominal é a votação contra a qual chegamos a fazer uma revolução
neste Pais. E unia revolução a bico-de-pena. Gastamos urna fortuna com o painel
eletrônico. Se não soubermos votar por meio dele, vamos estar passando um atestado
de desconhecimento. Então, quando da renovação da votação, insisto para que V.
Exa. o faça pelo processo eletrônico.

O Sr, Presidente - A Presidência informa ao Deputado Tarcisio Henriques que o
processo nominal por chamada só foi efetuado em virtude de falha no sistema do
painel eletrônico, nos termos do art. 263 do Regimento Interno.

O Deputado Raul Lima Neto - O Deputado que nos antecedeu com sabedoria
colocando a palavra harmoniosamente, relatou que não estamos contra isso. O painel
existe. Ontem à noite votamos por meio dele, embora tbnha ficado clara a
tendenciosidade da Mesa, para que projetos de suma importância para o povo do
Estado fossem desconsiderados. haja vista que tivemos cinco votações ontem, sendo
que o "quorum" se confirmou, como vai se confirmar, pela votação dos Deputados
por escrutínio secreto. Não encontramos uma razão para não votarmos por meio do
painel. Se existe algum painel com defeito, o Deputado pode procurar um outro,
como aconteceu ontem à noite.

Só quero aproveitar a questão de ordem e deixar claro que esses projetos, esses
vetos que estão sendo votados, são de suma importância. E estamos sendo observados
pela imprensa, pelo Estado de Minas Gerais, para caracterizar a liberdade, a
independência, a autonomia deste Poder sobre o Poder Executivo.

Esperamos que haja um acordo no sentido de se tornar conhecida para esta Casa,
para os Deputados, a importância de se votar esses vetos para o Estado de Minas
Gerais. Algumas votações pretendem derrubar alguns vetos de 5. Exa. o Governador
do Estado. Se há uma preocupação em votar rápido, em esvaziar a pauta e partir para
um processo arcaico, antigo, não moderno, ficamos sem entender qual o objetivo de
atrasarmos o processo de votação, votando por escrutínio secreto. com  cédulas, o que
sabemos ser muito vagaroso. Se perseverarmos nessa votaçãõ, tenho a absoluta
certeza de que não votaremos hoje, ainda que a votação seja normal. V. Exa. pode
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perceber o tempo que gastamos para votar essa Proposição de Lei n° 13.597.

Aproveito a oportunidade para dizer que as alegações feitas para que se votasse
pelo processo nominal não são de todo verossírneis, urna vez que, ontem à noite, se
votou por meio do painel. Pergunto, então, a VExa, se os painéis quebraram de
ontem à noite para hoje de manhã. Se quebraram, posso afiançar que não foi culpa
dos Deputados, porque no momento em que saímos daqui os painéis estavam
funcionando normalmente.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Carlos Pimenta - Concordo com a proposta de que devemos renovar a

votação por meio do processo eletrônico. Gostaria, porém de sugerir à Mesa que
zerasse o painel, para que os Deputados marcassem novamente a sua presença e
houvesse certeza de que o teclado individual de cada mesa funciona e está apto para
a renovação da votação. A partir daí, a votação seria feita. E a minha sugestão.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Carlos Pimenta que não há
necessidade de o painel ser zerado. Os Deputados já marcaram a sua presença, e o
registro permanece durante toda a reunião. O registro dos votos é renovado a cada
votação. A Presidência, tendo em conta o apelo de vários Deputados, vai renovar a
votação por meio do painel eletrônico, uma vez que foi sanado o problema técnico. A
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 255. c/c o art.261. X. do Regimento Interno. Em votação.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Portanto, não há "quorum" para

votação. A Presidência torna a votação sem efeito e solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada para a recomposição de "quorum".

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Não há necessidade para recomposição porque temos

"quorum" para a discussão. Há projetos na pauta que implicam a discussão. A minha
sugestão é que se passe para a discussão dos projetos. Senão, vai haver confusão em
relação à necessidade da presença em Plenário de uma maioria ou uma minoria. O
fato é que existe "quoruin", sim, mas "quorum" para a discussão. Então, o projeto
tem de ser discutido. E já quem discutir o próximo.

O Sr. Presidente - Os vetos estão todos em votação e estão sobrestando as demais
matérias. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, tivemos a experiência de ontem à
noite. Evidentemente, há uma preocupação dos Deputados em derrubar esse veto,
devido à sua importância para o Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma questão de
justiça para os Defensores Públicos que já existem. E sabemos que se não obtivermos
39 votos para a derrubada do veto, ele será mantido. Evidentemente, o "quorum" de
37 Deputados expressa a vontade dos Deputados que estão votando. De sorte que não
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há "quorum", evidentemente, para a votação de vetos nesta manhã.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Raul Lima Neto. Com  a
palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à chamada de recomposição de "quoruni".

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Portanto, há "quorum"

para a votação. A Presidência vai renovar a votação do veto ao alt 2 0, que recebeu
parecer pela rejeição, pelo processo secreto.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - E só para esclarecer, mais uma vez,

quantos Deputados temos aqui no Plenário e que têm direito a voto. Sr. Presidente.
Também quero lembrar a todos que o que está em jogo aqui é a independência do
Poder Legislativo neste Estado. Acho que se continuarmos seguindo ordens do
Governador do Estado vamos continuar só perdendo. E à independência do Poder
Legislativo que os companheiros têm que ver.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Alencar da Silveira
Júnior.A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. Em votação.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajalruar Silva -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior. - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dilzon
Meio - Dinis Pinheiro - Djalina Diniz - Durval Angelo - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquínio - lbrahim
Jacob - ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Milhão - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tarcisio Henriques - Wanderle
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "não" 46 Deputados. Está
rejeitado o veto ao art. 2° da Proposição de Lei n° 13.597. A promulgação.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, acho que o procedimento correto de

V. Exa. foi solicitar a recomposição do "quorum" na votação anterior. Entendemos
que, após a votação, não foi mantido o mesmo "quorum". Então, solicitamos a
recomposição de "quorum".

0 Sr. Presidente - Existe "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos. Em
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votação, o veto ao art. 3°, destacado, que recebeu parecer pela rejeição. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto. Antes, porém, solicito ao Sr.
Secretário que proceda à leitura do art. Y.

O Sr. Secretário - "Art. 3 0 - O servidor de que trata o artigo anterior terá
vencimento correspondente a 70% do vencimento do Defensor Público de P classe e
fará jus à verba de representação a que os Defensores Públicos têm direito."

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval
Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, o projeto em questão dispõe sobre o
número de Defensores Públicos no Estado e dá outras providências. A Comissão
Parlamentar de Inquérito concluiu pela propriedade e pela apresentação desse
projeto, em função do quadro que encontramos no interior do Estado. E bom que se
diga que cerca de 97% dos encarcerados nos estabelecimentos penais do Estado de
Minas Gerais são pobres, com grandes dificuldades financeiras. Também, pelos
dados penitenciários de 1994, podemos verificar que 85% dos encarcerados no
Brasil, de alguma forma, dependem da justiça gratuita. O que vimos é que a
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais não tem material humano para
atender todas as comarcas. A Defensoria Pública vive, nesse Governo, num total
abandono e descaso. Daí que o projeto determinava a designação de um Defensor
Público, pelo menos. para cada comarca de Primeira Instância Vimos que a
tramitação desse projeto foi rápida, porque houve uma compreensão da Casa nesse
sentido.

Uma emenda foi apresentada. E a emenda que trata do quadro suplementar. Ela foi
vetada pelo Governador. Quero aqui manifestar a concordância com esse veto,
porque, como professor do Estado há 20 anos, sempre lutamos por concurso público.
Foi realizado um concurso recentemente na Defensoria Pública. Achamos que a
prioridade é para a nomeação dos aprovados no último concurso Então, por essa
razão, vamos encaminhar contrariamente à emenda e favoravelmente ao veto.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Só que. Sr. Presidente, percebendo que não existem

39 Deputados em Plenário, estando eu em encaminhamento de votação, solicito o
encerramento, de plano, da reunião, pois não existe número suficiente de Deputados
para que eu possa concluir o encaminhamento de votação. Solicito que já
convoquemos a reunião da parte da tarde.

O Deputado Miguel Martini - Solicito que seja feita a recomposição de "quorum".
O Deputado Durval Angelo - Eu tinha ainda 50 minutos para falar, e no

encaminhamento de votação não existe questão de ordem.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Angelo que ele

ainda possui 41 segundos. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à
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chamada para a recomposição do "que rum".

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados; encontram-se 4

Deputados em comissões, perfazendo um total de 28. Não há. portanto. "quorum"
para votação nem para continuação dos trabalhos. uma vez que os vetos encontram-
se sobrestando as demais matérias em pauta.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para

a ordinária de logo mais, às 14 horas, e para a extraordinária também de hoje. às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE. QUARTA-FEIRA. 8 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA 127h REUNIÃO DE DEBATES. EM 614/98
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumari... Comparecimento - Abertura - P Parte: 13 Fase (Expediente): Atas - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n° 1.686198 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira
e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discurso
do Deputado Sebastião Navarro Vieira - 24 Parte: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Gemido Nascimento -
Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros - José Milhão - Kemil Kumaira -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Sebastião Helvécio
- Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 20h13min a lista de

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

P Parte
P Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado José Henrique, 2°-Secretário" ad hoc", procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N° 1.686198

Declara de utilidade pública a Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho,
com sede no Município de Montes Claros.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Saúde Dilson de

Quadros Godinho, com sede no Município de Montes Claros.
Au. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Au. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 6 de abril de 1998.
Wilson Pires
Justificação: A Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho tem por finalidade

a prestação de assistência integral à saúde da população, a promoção da medicina
preventiva, a criação, a instalação e a manutenção de cursos técnicos de enfermagem.
administração de saúde hospitalar e biomeditecnologia e a promoção de pesquisas
médicas, científicas e hospitalares. inclusive na área das doenças endêmicas.

A entidade não possui fins lucrativos, e sua diretoria, não remunerada. é
constituída por membros idôneos.

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

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Saúde e de

Fiscalização Financeira e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Maria Olivia.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente. Srs. Deputados, a cidade de

São João dei-Rei vai estar celebrando, a partir do próximo 12 de abril, o centenário
de nascimento do maestro Telêmaco Victor Neves. O Deputado Baldonedo Napoleão.
que por sua atuação nesta Casa tanto honrou e dignificou o Estado de Minas, pede-
me que registre. em seu nome, o discurso que agora vou proferir, dando ciência a
todos desse evento que ocorre na cidade de São João dei-Rei. O Deputado Baldonedo
Napoleão honra-me com essa delegação de falar em seu nome já que não pôde
ocupar esta trbuna, porque, com o retomo do Deputado Mauro Lobo.-teve que deixar
o nosso convívio. Tenho certeza de que sua ausência será por pouco tempo porque,
por seus méritos, por sua virtude, seu extremado amor a Minas e à causa pública, ele
estará convivendo nesta Assembléia a partir do próximo ano, pois é novamente
candidato. Faço da minha voz, portanto, a voz do Deputado Baldonedo Napoleão,
que me pede o registro do seguinte discurso: (- Lê:)

"A cidade mineira de São João dei-Rei está celebrando. no próximo dia 12 de abril.
Domingo de Páscoa, o centenário de nascimento do maestro Telêmaco Victor Neves.
Essa celebração merece ultrapassar as fronteiras do município e do Estado de Minas.
por estar sendo reverenciada personalidade que representa um dos exemplos mais
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significativos de mestre de música dentro da melhor tradição brasileira: músico que
aliava as atividades de compositor, de regente e de professor e que, por tudo isso, era
também figura de destaque no conjunto da vida da sociedade. Como no passado, o
mestre era o responsável pela renovação do repertório - renovação que era, por si
mesma, a primeira garantia & sobrevivência do fato cultural, que não se mostrava de
forma cristalizada, mas era fato dinâmico, em contínua atualização - ele era também
o líder do grupo - cuidando de sua coesão e da qualidade do produto artístico, no
desempenho da função de regente da orquestra; e era, enfim, o principal responsável
pela preservação da própria corporação de músicos, na medida em que dele
dependia, perinanentemente, a formação de novos músicos, em época em que
inexistiam ainda as estruturas formais de ensino musical: os conservatórios e as
escolas de música. Através da ação pedagógica do mestre, dava-se a transmissão do
conhecimento musical, que, é preciso que se diga, não estava restrita a informações
de cunho técnico, mas envolvia todas as relações de música com sua prática social,
em suas relações com a liturgia católica e com os rituais cultivados pela sociedade.

Nascido a 12/4/1898, o Maestro Telêmaco Victor Neves descende da mesma árvore
frondosa que tem como ramo o Presidente Tancredo Neves. Entre os oito filhos do
comendador José Antônio das Neves, nascido nos Açores, filho de Braz Ferreira das
Neves e Maria Josepha do Coração de Jesus, falecido em São João deI-Rei, em 1862.
e de Anna Luiza de Lacerda (falecida em 1856, e filha do Capitão Leonardo João
Chaves e de Leonarda Luiza de Lacerda). estavam Juvêncio Martiniano e Arcádio
Bernardino. Juvêncio Marliniano teve nove filhos, e o primogênito foi José Juvêncio,
pai de Francisco de Paula (e de mais quatro filhos), que foi o pai do Presidente
Tancredo Neves. O primeiro dos filhos de Arcádio Bernardino foi Antônio
Bernardino, pai do maestro Telêmaco Neves. Desse modo, o maestro era primo do
pai do Presidente.

Arcádio Bernadino das Neves faleceu em São João del-Rei. em 1896, e de seu
casamento com Joanna Baptista de Jesus Teixeira, nasceu. em 1860, Antônio
Bernardino, pai do Maestro. e seu modelo em duas atividades importantes: na
escolha profissional. como oficial de sapateiro, e na vocação artística, como músico
(trombonista) da orquestra Ribeiro Bastos.

Casando-se com Maria Silvéria do Nascimento. Antônio Bernardino foi pai de
quatro filhos, dois dos quais - Altamiro e Marcondes - seriam nomes de destaque no
movimento teatral da cidade, como co-fundadores e autores do Clube Teatral Artur
Azevedo. Ficando viúvo. Antônio Bernardino casou-se em segundas núpcias com
Eugênia Malaquias da Cunha (nascida em 1880 e falecida em 1958). Com ela, teve
apenas um filho mais, o maestro Telêmaco Neves, O nome da mãe do músico
aparece escrito em uni documento militar como Eugênia Maria da Conceição. não
tendo sido possível descobrir a razão dessa modificação.
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A determinação das características físicas do maestro aparecem em importante
documento militar datado de julho de 1940, quando o Brasil estava em pleno esforço
de guerra. Um certificado de reservista que convoca os inscritos a se apresentarem no
dia D descreve o músico como sendo de cor branca cabelo preto. olhos castanhos,
rosto redondo, nariz médio, boca grande e 1.68m de altura.

Antônio Bernardino faleceu aos 50 anos. em 1910. deixando seu último filho
criança. A viúva entendeu que tinha que encaminhá-lo imediatamente para a
atividade profissional e colocou-o como aprendiz em oficina de sapateiro. Desde
então, coube a Telêmaco prover ao sustento de sua mãe, que nunca teve atividade
profissional. E ele vai galgando os degraus da profissão, passando de aprendiz a
oficial, indo atuar na principal sapataria da cidade, que era propriedade da família
Dilascio. Não se conhece o percurso profissional do jovem sapateiro, antes da Casa
Dilascio. Uma carteira profissional da década de 30 dá conta de que Telêmaco Neves
trabalhou na Casa Dilascio por exatos 20 anos, de junho de 1921 a abril de 1941.

Em janeiro de 1924. Telêmaco casa-se com a professora Margarida Alacoque
Moreira. filha de Paulo Menezes Moreira e Maria Eugênia de Jesus. A biografia de
seu sogro estava marcada por dado que Telêmaco certamente desconhecia e que traz
a assinatura do artista que o maestro mais admirou, o compositor oitocentista padre
José Maria Xavier. Foi precisamente este quem realizou urna cerimônia simples de
batismo, porque a criança estava em perigo de morte e, mais tarde, como era o
costume, supriu as orações e cerimônias do sacramento do Batismo". assinando o
registro de batismo.

E de punho de Margarida Alacoque uma única anotação sobre a formação musical
do maestro Telêmaco. Segundo ela, ele fez os primeiros estudos com o Prof. Japhet
Maria da Conceição. Pode-se entender isso como indicação de que o grande
violinista. discípulo do mestre Maximiniano Ribeiro Bastos, poderia ter feito a
iniciação do jovem discípulo, que foi certamente depois encaminhado às mãos do
próprio Martiniano. Esta certeza se firma em depoimentos de músicos como Emílio
Viegas e Carmélio de Assis Pereira, que foram ambos discípulos do maestro
Martiniano ao mesmo tempo que Telêmaco. E quando faleceu Martiniano, em 1912,
Telêmaco era um adolescente perfeitamente e introduzido nas grandes questões da
música e imbuído do desejo de manter viva a tradição que Martiniano Ribeiro Bastos
tinha recebido do mestre Francisco José das Chagas (falecido em 1860), que, por sua
vez, era elo de cadeia que vinha desde meados do século XVIII.

O citado relato de sua esposa, infelizmente não datado, dá conta de informações
que aparecem em outras fontes como o fato de ter trabalhado como músico do
cinema mudo, de ter atuado como excelente trombonista (depois também violinista)
na Orquestra Ribeiro Bastos; de ter participado da Sociedade de Concertos
sinfônicos. Não são muitos os registros relativos ao tempo do cinema mudo, quase
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todos oriundos de relatos de velhos músicos. Não aparece aqui menção ao tempo de
músico do Clube Teatral Artur Azevedo. onde atuavam como atores seus irmãos
mais velhos Aliamiro e Marcondes. Nequinha Guerra, que foi o principal líder desse
clube, responsável pelo que de melhor ocorreu no movimento teatral sanjoanense da
primeira metade do século XX, deixou pequena história do teatro, da música, do
circo e das variedades na região, na qual menciona não apenas as atividades de
instrumentista de Telêmaco, mas, também, suas atividade de compositor e de regente
de música para o teatro, tendo composto a música de operetas e revistas encenadas
pelo Clube Teatral Artur Azevedo. O citado comentário da esposa de Telêmaco sobre
suas atividades diz também que todo seu tempo disponível era empregado em
preparar elementos para a Orquestra Ribeiro Bastos e instnimentar músicas para
melhor disciplina. Ai estão registradas as ações de professor dedicado e competente,
assim como a de músico atento às necessidades de renovação do repertório da
corporação. Um exame do acervo de manuscritos da Orquestra Ribeiro Bastos (assim
como de outros arquivos mineiros) mostra enorme quantidade de obras antigas
recopiadas pelo maestro, assim como de adaptações de músicas, para atender às
disponibilidades de instrumentistas em momentos específicos da vida do grupo.

Até pelo menos 1941. Telêmaco atuou como oficial de sapateiro. Não deve ter sido
reconhecido como mestre de sapateiro, porque, para isso, teria que ter oficina
própria, na qual recebesse aprendizes, que seriam formados oficiais. Assim, o
verdadeiro mestre sapateiro era o proprietário da sapataria para a qual ele trabalhava
como oficial. E provável que a grande mudança em sua vida profissional tenha sido
iniciada naquele ano, mudança esta que se oficializaria apenas a 31/7/42, quando o
Prefeito Antônio das Chagas Viegas. "verificando que foram preenchidas as
formalidades legais, concede ao cidadão Telêmaco Victor Neves o presente título de
Bibliotecário Efetivo da Prefeitura Municipal de São João del-Rei". Desde então, e
até seu falecimento em 1950, a vida do maestro estará dividida entre os coros das
igrejas coloniais, onde a Orquestra Ribeiro Bastos tocava, e a Biblioteca Municipal.
com seu importante acervo de publicações.

Em 1940 ocorre também a sucessão oficial na Orquestra Ribeiro Bastos. Desde o
falecimento de Martiniano Ribeiro Bastos, tinha cabido a João Pequeno a liderança
da corporação. Telêmaco era um de seus colaboradores mais fiéis, e, em razão disso,
pouco a pouco vai dividindo, a pedido do músico mais velho, as responsabilidades e
a direção do grupo na regência de festividades religiosas importantes. Em 1940,
enfia dá-se a passagem. com o afastamento de João Pequeno. assumindo Telêmaco
Neves a função de diretor da corporação e de seu maestro. Na função de diretor
daquela corporação musical. Telêmaco formou muitas dezenas de músicos, que iriam
suprir as necessidades da música sanjoanense durante as décadas seguintes. E ele foi
também o responsável pela reestruturação formal da corporação musical setecentista,
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fazendo aprovar os primeiros estatutos modernos do grupo, que passa a funcionar
como associação civil. Telêmaco Neves entendeu logo que a velha corporação
precisaria de espaço próprio de funcionamento. Até então, nenhuma das velhas
corporações musicais tinha sede própria. Os ensaios eram feitos nos próprios coros
das igrejas. e os acervos de manuscritos eram conservados nas residências dos
diretores de cada grupo. Isso fez com que a dispersão de coleções de manuscritos
fosse muito mais freqüente, urna vez que, com o falecimento de antigos maestros,
nem sempre suas famílias tinham o cuidado de encaminhar a totalidade da
documentação musical a seus sucessores. A história da sede própria da Orquestra,
que hoje assegura espaço de ensaio, de aula e de arquivos, está registrada
minuciosamente: o terreno situado na Rua Santo Antônio foi comprado em
novembro de 1947; a sala de ensaios foi inaugurada a 22111148, dia de Santa Cecilia;
a finalização das obras foi benta em junho de 1949, com a presença do ilustre
compositor francês Fernand Jouteux; e a inauguração definitiva e a bênção do prédio
só ocorreram quase dois anos após o falecimento do maestro Telêmaco Neves, na
Páscoa de 1952.

O falecimento do maestro também está registrado nos anais da cidade. Vítima de
"ictus apoplético". um acidente vascular cerebral que o manteve doente por apenas
unia semana, o maestro Telêmaco Neves veio a falecer no dia de São João. a 2416150.
A seu sepultamento compareceram todos os sacerdotes e todas as irmandades
religiosas da cidade. vestidas com seus hábitos e suas opas, e o cortejo foi
acompanhado por banda de música. ocorrendo a solene encomendação fúnebre na
Igreja do Rosário, antes do sepultamento, no cemitério da mesma irmandade.

Todos os depoimentos de contemporâneos do maestro Telêmaco Neves dão conta
de sua extraordinária dedicação à música sacra. dentro da tradição setecentista e
oitocentista. mas sobretudo à sua fé religiosa. Católico convicto e praticante, o
maestro não teve a alegria de assistir à primeira missa de seu filho primogênito, que
foi ordenado Padre Dominicano no Convento de Saint-Maximiin. na  França apenas
quinze dias após o seu falecimento. E ele não poderia sequer imaginar que esse seu
filho seria, 17 anos depois. Bispo auxiliar de São Paulo e, um pouco mais tarde.
Cardeal Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil.

Menos imprevisível foi a sucessão dentro da vida musical sanjoanense. Como o
próprio maestro tinha seguido os passos de seu pai, Antônio Bernardino, tomando-se
trombonista na Orquestra Ribeiro Bastos, alguns de seus filhos o seguiram como
músicos da mesma orquestra. E hoje, quase 50 anos depois de sua morte. são a
maestrina Maria Stella Neves Valie e o maestro José Maria Neves os responsáveis
pela manutenção e pela guarda das tradições que ele soube preservar em seu tempo e
são eles que, ainda agora, estão à frente da Orquestra Ribeiro Bastos, nas tradicionais
cerimônias da Semana Santa de São João dei-Rei."
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Esse é o discurso que queria proferir. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do

Deputado brilhante e amante que nos deixou para retornar em breve. Baldonedo
Napoleão.

2 Parte
Abertura de Inscrições

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

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

nesta reunião pelas Comissões de Saúde - aprovação, na 10 Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei n° 1.559/97. do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; de Fiscalização
Financeira - aprovação, na 80 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s. 2.509/98.
do Deputado Paulo Nau. e 2.517/98, do Deputado Durval Angelo (Ciente. Publique-
se.); e pelos Deputados Alberto Pinto Coelho - comemoração. no último dia 28 de
março. dos 20 anos do caderno "Fim de Semana" do jornal "Estado de Minas"; e
Maria Olivia - sua ausência do Pais no período de 5/4/98 a 1414198, por motivo de
viagem em caráter particular (Ciente. Oficie-se.).

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

inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião
ordinária de amanb, dia 7. às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 261 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA- EM 10/4/98
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumario: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - Questões de Ordem -
Parte (Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: requerimento do Deputado P&ricles Ferreira; discursos dos Deputados
Durval Angelo, Anderson Adauto, Gilmar Machado e João Leite; questão de ordem;
discurso do Deputado Raul Lima Neto: questões de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para votação; votação
do requerimento; aprovação - Requerimento do Deputado Paulo Piau; rejeição -
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
13.597; votação do veto ao art. 3°; manutenção do veto - Declarações de voto -
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.591; votação do
veto ao § 2° do art. 35; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação -
Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Maria Olivia - Adelmo Carneiro

Leão - Ailton Vilela - Ajalinar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano
Batista - Gemido Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquimo - Jbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge 1-lannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Nau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques
- Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gemido Rezende) - Às 20h15min a lista de

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

P Parte
Ata

- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

-	Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente. Srs. Deputados, a questão de ordem

que vamos formular agora, sobre a Lei n° 12362. de 14/1/98. é algo grave, que exige
uma reflexão deste PlenÃrio, porque. se não houver um posicionainenso da Mesa que
de alguma forma resgate a credibilidade deste Poder, resgate a própria credibilidade
deste Plenário, acho que não será possível continuarmos tendo aqui uma convivência
mínima de confiança e de respeito às decisões emanadas deste Plenário. Gostaria
aqui de consultar a Mesa sobre a responsabilidade que ela tem na presença de um
corpo estranho no art. 6° da referida lei.

Pois bem esse artigo diz: "Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
os § 1° e 2° do art. 4°c o art. 6° da Lei n° 6.084, de 15/5/73". Vou aguardar que a
Mesa possa me ouvir e gostaria que descontasse meu tempo, para que possa formular
questão de muita gravidade. (- Pausa.) Sr. Presidente, o art. 6° originário, emanado
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do Executivo, não cita, ao Mar da Lei n° 6.084, o art. 4 0. § 10 e 20. Pois bem, na
redação finaL esse artigo aparece. A argumentação que foi dada pela assessoria da
Casa não convence, e insistimos na tese de que houve um golpe, houve uma
deturpação da vontade do Plenário, houve, de alguma forma, a vitória no "tapetão"
Quero insistir por três argumentos básicos e gostaria que a Mesa os acompanhasse
muito bem.

O primeiro argumento é que a emenda do Deputado Adelino Carneiro Leão é
redigida da seguinte forma: "Dê-se ao art. 40 do Substitutivo n° 2 a seguinte
redação:". E o Deputado reproduz da seguinte forma o "caput" do art. 4°: "Art. 4° -
O § 20 do art. 40 da Lei n° 6.084, de 15 de maio de 1973, passa a vigorar com a
seguinte redação:". Esse "caput" era o existente no Substitutivo n° 2, que ficou
prejudicado. Então, ele deixou de existir, e o zelo do Deputado Adelino Carneiro
Leão foi tão grande que, logo abaixo dos dois pontos, ele cita: "Art. 4° - ....
deixando bem claro que a substância da emenda está na definição do § 2 0, que diz:
"O produto da alienação referida no parágrafo anterior será obrigatoriamente
revertido pelo Estado na construção de sistemas de saneamento básico". Então, a
argumentação que foi dada de que de alguma forma ao incluir os § 1° e 20 do art. 40
na redação final da Lei n° 12.762, não é pertinente, porque está aí: "Art. 4° - ....". O
que o Deputado Adelmo Carneiro Leão fez foi reproduzir na íntegra o que estava no
"caput" do substitutivo prejudicado.

A nossa segunda argumentação para derrubar essa tese, Sr. Presidente em
exercício, é que, caso a Comissão de Redação entendesse que o art. 4° era parte
integrante, ele teria que ser incluído da forma como estava. Desse jeito, em função de
um artificio constitucional, que impede que o Executivo vete palavra ou expressão,
tendo que vetar na íntegra, seja artigo, inciso, parágrafo ou alínea, o Governador
vetaria na integra, vetaria inclusive o art. 4° e, dessa forma, não precisaria do
artificio da Comissão de Redação de destacar no art. 6° os § 1° e 2°.

E o terceiro argumento, que é o definitivo, mostra claramente a má intenção, a
intenção de enganar o Plenário e o absurdo. E eu repito o terceiro argumento. Sr.
Presidente: se a Lei n° 6.084. de 15/5/73, diz claramente, no § 2°: 'O produto da
alienação referido no parágrafo anterior será obrigatoriamente reinvestido pelo
Estado na construção do sistema de água e esgoto". Praticamente, é a íntegra da
emenda aprovada em Plenário, defendida pelo Deputado Adelino Carneiro Leão.

Então, haveria, na proposição de lei que foi para o Governador, uma contradição.
Por que haveria essa contradição? No parágrafo único do art. 30. o Deputado Adelino
Carneiro Leão estaria reafirmando alguma coisa aprovada pelo Plenário, que estava
sendo revogada no § 60, nos § 1° e 2° do art. 4°. que foi revogado, da Lei n° 6.084.
Então, que questão é essa? Nós teríamos uma lei contraditória? Nós teríamos urna lei
que, em seu art. 3 0. parágrafo único, afirmava algo que, em seu art. 6°, estava
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negando? Isso seria, no mínimo, burrice legislativa. Seria uni erro crasso no processo
legislativo.

Então. Sr. Presidente, o que aconteceu é que foi dado, na calada da noite, um golpe
para garantir ao Governador o direito de fazer o que quisesse com as ações da
COPASA-MG. Tanto que o Governador desistiu de encaminhar a esta Casa um
projeto de lei que fazia voltar a situação anterior dessa empresa. Isso porque o
Governador foi informado de que a proposição de lei. transformada na Lei n° 12.762,
deturpada nesta Casa, daria a ele garantia para fazer o que quisesse com as ações.

Estamos com um fato gravíssimo. Amanhã. Sr. Presidente, vou entrar com um
pedido de constituição de comissão especial para fazer uma revisão em todas as
redações finais desta legislatura. ou seja, nos últimos três anos. Estamos diante de
um crime, e nada me garante que isso não aconteceu nos três anos anteriores.
Queremos essa revisão. Já convocamos até a imprensa para unia coletiva amanhã,
para deixar isso bem claro. Seria o caso. até, de a Assembléia chamar a policia, se
quisesse a apuração da verdade. E um absurdo que fatos como esse aconteçam. E
necessário que os responsáveis sejam punidos com processo administrativo. E. se
houver responsabilidade do relator. na Comissão de Redação, que ele também seja
punido. E um absurdo que isso aconteça. Não vamos, em nome de nenhum acordo
político, calar-nos diante desse fato. Não aceitamos acordo político nessa questão,
porque ela é técnica e tem que ser resolvida tecnicamente.

Os três argumentos que eu apresento são irrefutáveis. Os três argumentos são a
prova cabal da verdade. E eu pergunto: "cadê" o novo projeto do Governador, que
entraria em fevereiro nesta Casa, garantindo outra destinação às ações da COPASA-
MG? O Governador não precisou fazer isso. Sr. Presidente. Ele foi informado de que
não precisava. Ele foi informado de que sua assessoria jurídica estava falando
besteira na imprensa. Isso porque houve um arranjo feito de forma vergonhosa. Essa
modificação foi feita vergonhosamente. E eu não estou culpando funcionário de
carreira desta Casa. Não os responsabilizo, não. Acho que temos que chegar até os
responsáveis pelo Governo nesta Casa. A responsabilidade tem que ser apurada. E eu
acho que. nem hoje nem amanhã, temos condições para continuar a reunião no
Plenário. Esta reunião precisa ser suspensa porque o poder do Plenário está, de
alguma forma. "sub judice". O poder do Plenário não poderia, de forma alguma, ter
sido desrespeitado como foi. E o nosso apelo é este: que seja encerrada, de plano, esta
reunião, e que se apure a fundo essa questão que é um absurdo, uma vergonha e que
ficará conhecida como uma página triste no Legislativo. Será conhecida como o dia
em que a vontade do Plenário foi surripiada na calada da noite. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Durval Angelo que
formalize a sua questão de ordem à Mesa para a resposta oportuna.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente. além dos argumentos do
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Deputado Durval Ângeio, quero trazer aqui mais um argumento, no sentido de que
seja para nós um desafio, para que possamos responder essa questão da melhor
maneira possível, no sentido de garantir o espírito da lei. Não quero discutir as
intenções, o que levou a redação final a ser redigida da forma como está. Inclusive
acho que os argumentos técnicos oferecidos são válidos e devem ser respeitados. Mas
quero colocar aqui um argumento fundamental. Na discussão que fizemos hoje,
vimos que os artigos que tratam das disposições finais foram redigidos com
fundamentação num artigo que foi vetada Ora, se há veto ao artigo e a estrutura da
lei foi constituída na lógica da sua integralidade, essa lei ficaria profundamente
distorcida, se o artigo é vetado e a disposição final é mant ida. Isso causa unia
distorção que não podemos admitir. Então, quero trazer esse argumento. Estamos
diante de um problema que temos de resolver. O que o redator fez foi dentro de uma
lógica legal. Ela foi quebrada pelo veto. Portanto, Sr. Presidente, quero manter a
idéia de que, antes de votanuos, todos nós, componentes da Assembléia Legislativa,
possamos encontrar o melhor resultado, a melhor resposta para que a lei e o espírito
da lei possam prevalecer.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão.
O Deputado Emano Batista - Sr Presidente, entendo que esta Casa não pode parar

diante de um fato incidental. Não procedem os argumentos do Deputado Durval
Angelo nem os do Deputado Adelmo Carneiro. Se realmente aconteceu um fato
irregular, passível de apuração, que se formalize uma denúncia. Agora, a Casa não
pode parar por causa de uma questão dessa natureza. E claro, se o fato é grave, e
precisa ser apurado, que se formalize a denúncia. A Casa. através de sua
Corregedoria ou da Comissão de Constituição e Justiça, deverá apurar, para
responsabilizar os responsáveis. A Casa não pode parar por essa razão.

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo ao ilustre Deputado Ermano
Batista, concorda que todo esse processo não impede o prosseguimento de nossos
trabalhos e que temos de procurar, com bom-senso, analisá-los, esperando tão-
somente a formalização da questão de ordem do Deputado Durval Angelo, para
resposta futura.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, eu só gostaria de registrar que o
Regimento admite que as questões de ordem sejam orais. Eu formulei minhas
questões orais. Não há nem necessidade de revisão das notas taquigáficas. As
próprias notas taquigráficas podem ser encaminhadas porque não tiro nada do que
falei nem dos argumentos, então, a questão pode ser oral. Ela está formulada
oralmente. Solicito à assessoria que faça com que as notas taquigráficas, que estão
sendo registradas pela Casa, sejam objeto de discussão da Mesa Diretora.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, a denúncia formulada pelo Deputado
Durval Angelo é muito grave. Entretanto, compreendemos também a posição do



r 'I1
191

Deputado Emano Batista de que esta Casa não deve parar. Mas a denúncia é tão
grave que, se comprovada, deverá ser objeto de processo por crime de prevaricação
do Poder. Evidentemente, deve-se apurar a responsabilidade da Presidência desta
Casa. Aguardamos, evidentemente, que essa apuração seja feita, porque as decisões
do Plenário são soberanas e não podem ser adulteradas e modificadas, sob pena de se
invalidar esse pilar máximo da democracia que é o Poder Legislativo. Essa é a minha
palavra.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, no ano passado foi feito um acordo
sobre a venda da COPASA-MG. O assunto tratado pelo Deputado Durval Angelo
também me preocupa devido à exposição deste Poder. Aconselharia V. Exa. a que
orientasse o Governador do Estado para que ele enviasse unia nova mensagem a esta
Casa abrindo, assim, uma nova discussão, para que pudéssemos, realmente,
encontrar um denominador comum. Do jeito que ficou, Sr. Presidente, o Governador
pode. realmente, usar os recursos arrecadados com a venda da COPASA-MG para
outra destinação que não a acordada aqui. no fim do ano passado. Hoje os senhores
podem até ver que a própria imprensa já está dando como certa a venda da
COPASA-MG para pagar os R$100.000.000.00 que o Governo deve às empreiteiras.
Isso já é público e notório, pois todos estão vendo isso. Então, gostaria que V. Exa.
pudesse. realmente, dentro de um equilíbrio, pois o Poder Legislativo não pode,
realmente, ficar mesclado... Penso que o Legislativo está, realmente. com urna
positividade muito grande no Estado e no Brasil. Então, Sr. Presidente, entendo que
a preocupação não é só minha e dos demais Deputados. Penso que V Exa. deveria
conduzir da melhor forma possível, procurando o norte que atendesse e pudesse tirar
as dúvidas que ocorreram com relação a essa nova mensagem, que o Governador
teve, realmente - e tem -, condições de mandar para a Assembléia Legislativa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos ilustres Deputados que usaram a
palavra em questão de ordem que vai solicitar à assessoria o encaminhamento das
notas taquigráficas para que possamos analisá-las e responder a elas futuramente.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, pela ordem art. 166, § 3°. A
questão de ordem que formulo é a seguinte: concordo com o Deputado Ermano
Batista, que diz que, realmente. não podemos parar a pauta em virtude dessa questão.
Formulo a minha questão de ordem utilizando esse artgo, que diz que, durante a
ordem do dia... Agora, terminamos a leitura da ata e vamos entrar na ordem do dia.
Há uma matéria que está sob suspeição e foi argüida sendo exatamente a que trata
do veto à Lei no 13.599. Então. a questão de ordem que formulo a V. Exa. é que seja
retirado da ordem do dia o veto referente à Lei n° 13.599, que será objeto de exame, e
possamos, então, dar seqüência ao trabalho da sessão, porque já foi formulado, e há,
realmente. uni problema nesse item. Hoje à tarde, suspendemos a reunião para tentar
achar urna saída. e ainda não a tinliarnos concluído. Então, aproveitando o que o
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Regimento nos permite, solicito a V. Exa. que retire da pauta da reunião essa matéria
objeto de exame, para que, posteriormente, possamos continuar os trabalhos normais
da Assembléia. Depois, no momento devido, equacionaremos essa questão, e a
matéria voltará ao Plenário normalmente, na ordem de votação.

Esta é a questão de ordem que faço a V. Exa.. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem do Deputado Gilmar

Machado, a Presidência informa que se encontra em poder da Mesa requerimento
solicitando a inversão da pauta. de modo que essa matéria possa ser votada em
Último lugar.

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

28 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 13.598, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

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

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os vetos a proposições de
lei sejam votados na seguinte ordem: 13,597 (-Palmas.). 13.591, 13.594, 13.604,
13.593, 13.602, 13.603. 13.599 e 13.528. Em votação, o requerimento. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente. Srs. Deputados, devido à proposta de
inversão de votação do veto à Proposição de Lei n° 13.599, que trata da Companhia
de Saneamento Básico de Minas Gerais, gostaria de retomar a discussão anterior.

Amanh& entraremos com pedido de formação de comissão especial para rever
todas as proposições de lei na sua última fase, que é a redação final, principalmente
aquelas de autoria do Poder Executivo.

Emendemos que o uso, a destinação e a venda das ações da COPASA constarão
como uma das páginas mais tristes da história desta Assembléia Legislativa. E
lamentável ver uma decisão do Plenário, que é o que existe de mais soberano e
grandioso no exercício do Poder Legislativo. derrubada, manchada por um golpe no
"tapetão".

Não é possivel que assistamos a um fato como esse sem nos indignarmos diante de
tal violência contra o Poder Legislativo. Argumento nenhum explica tais medidas, e,
como bem lembrou o Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Governador justifica o veto
à Proposição de Lei ri0 13.599 dizendo que o fez porque o projeto não permitia que a
destinação dos recursos da venda da COPASA fosse desviada para outros fins que
não os de saneamento básico. Então, o próprio Governo não tinha percebido naquele
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momento, ou não justificou dessa forma, que o dispositivo do art. 60 revogava os § §
1 e 2° do art. 40 da lei anterior.

O Governo reconheceu que estava impedido de uso diferenciado da venda das
ações da COPASA - MG. As mesmas intervenções do Governo com essa finalidade,
que o impediram de encaminhar outro projeto a esta Casa, mostram, claramente, a
intenção por trás desse arranjo no ar!. 6 0 . Não quero responsabilizar servidor.
Nenhum deles. Não quero responsabilizar servidores de carreira, que vivem há três
anos arrocho salarial desse Governo estadual neoliberal. Quero responsabilizar a
Mesa Diretora desta Casa que tem de se explicar. E também a própria Comissão de
Redação tem de explicar essa mudança, principalmente a relatoria do projeto na
Comissão de Redação. Não podemos passar da mesma forma neste rio, como se nada
tivesse acontecido. Seria traição ao próprio Poder. Representaria abrir mão da
soberania do Plenário desta Casa, e não podemos ter apurações superficiais nesse
caso. Não podemos permitir que essa questão se resolva com um acerto político.
Temos de deixar bem clara a nossa posição contrária a essa violência. Houve uru
grande golpe contra a decisão do Plenário. Quem garante que em outros projetos
devamos ter os mesmos erros? Quem garante que devamos assistir impunemente a
esta questão? Registro o nosso protesto, aproveitando o requerimento do Deputado
Périeles Ferreira, que dá nova estrutura à pauta. Queremos também que o Governo,
mais do que nunca, se explique à sociedade. Esse é um governo que não se tem
pautado por postura ëtica, um governo que tem se mostrado contra o servidor
público, um governo subserviente às políticas federais, e agora, antes de tudo. um
governo que frauda as decisões soberanas deste Plenário.

• Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é nossa

intenção utilizar-nos desta tribuna, para atrasar os trabalhos, porque percebemos que
algumas pessoas estão acompanhando os trabalhos da reunião, aguardando o
desfecho da votação do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.597. Nós. também-
queremos e desejamos que o mencionado veto seja votado hoje. Não só votado, mas
esperamos que ele seja derrubado. Da mesma forma que alguns, companheiros
desejam, nós, da Bancada do PMDB. também desejamos e iremos votar pela
derrubada do veto.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, na parte da tarde tomamos conhecimento, e temos
a certeza de que todos os Deputados tomaram conhecimento. da informação que o
Deputado Adelino Carneiro Leão e a Bancada do PT nos trouxeram, referente à
mudança ocorrida entre o texto do Projeto de Lei n° 1.550/97 votado em 20 turno e
sua redação final. Esse projeto da COPASA-MG, juntamente com outros projetos, foi
objeto de uma ação firme do PT. do PMDB e de dois companheiros do PDT, que,
utilizando-se do processo de obstrução. tentavam impedir a sua aprovação até o dia
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31 de dezembro passado.

Achamos importante relembrar a todos os companheiros Deputados que esse
projeto foi objeto de negociação entre a Maioria e a Minoria, com o objetivo de
permitir a votação dos demais projetos. Nós, que participamos do processo de
obstrução, que se estendeu por vários dias, verificamos que, entre os projetos que
apreciamos naquela época, o da COPASA-MG foi um dos mais discutidos, inclusive
foi acompanhado pela assessoria técnica da Casa. Ficou muito claro, muito patente a
intenção dos Deputados da Oposição de fazer tudo que fosse possível no sentido de
garantir a destinação dos recursos apurados com a venda das ações da COPASA-
MG. Foi exatamente um cochilo da Maioria que permitiu a aprovação de urna
emenda do Deputado Adelino Carneiro Leão, que modificou, e muito, a estrutura
inicial do projeto encaminhado pelo Governador á Assembléia. Como já dissemos,
estamos nos referindo ao Projeto de Lei n° 1.550/97, que autoriza a abertura do
capital da COPASA-MG e, principalmente, a destinarão dos recursos.

Nós gostaríamos de abrir um parêntese. neste momento, para dizer que ficamos
profundamente chocados com a informação de que aquilo que acenamos nos
corredores da Casa foi modificado na redação final, não se levando em conta o
princípio elementar de que aquilo que acontece aqui, dentro deste Plenário, deve ser
respeitado. Queremos abrir um parêntese para dizer que, infelizmente, esse é mais
um ato que depõe contra a imagem do Poder Legislativo. Queremos relembrar,
também, o dia em que participamos da votação para a escolha de um membro para o
Tribunal de Contas, quando desconfiamos dos escrutinadores. Ontem dissemos ao
Presidente da Assembléia que, já que existem o Bloco da Maioria e o Bloco da
Minoria, todas as vezes em que houver urna eleição secreta é fundamental que haja
um membro da Bancada da Maioria e um membro da Bancada da Minoria presentes,
porque existem alguns Deputados dentro desta Casa que não contribuem em nada,
nem na preservação da imagem do Poder. Relembramos o fato de que
desconfiávamos que dois companheiros que atuavam como escrutinadores estavam
marcando o voto de alguns companheiros. pois desconfiavam daquele voto. Um dos
votos marcados de forma absolutamente clara foi o nosso, com um "azinho" de
Anderson. Naquela ocasião, viemos a esta tribuna e rasgamos o envelope. Mas o ato
de vir aqui com tanta indignação proporcionou-lhes o tempo necessário para
consertar o sinal que fizeram no nosso envelope, e também fizeram nos outros
envelopes. Posteriormente. a Casa não se interessou em fazer as apurações
necessárias. São gestos dessa natureza, são ações como estas, patrocinadas pela
própria Mesa, que levam os outros Deputados - e, infelizmente, os próprios
funcionários da Casa - a pactuar com atos como esse que o PT levantou hoje.

Não vamos entrar em detalhes sobre o que aconteceu e a respeito do que o PT
levantou hoje, mas podem ter a certeza de que iremos às últimas conseqüências para
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poder fazer valer aquilo que votamos, porque, se a Maioria cochilou, vai ter que
engolir o cochilo, vai ter de explicar ao Governador do Estado o cochilo, bem como a
mudança estrutural que o projeto enviado pelo Governador sofreu. A única coisa que
não podemos aceitar é perder no "tapetão". E nós, que somos Minoria, reconhecemos
que, se a base do Governo estiver plenamente satisfeita, vocês podem fazer o que
quiserem aqui, inclusive, mudar o RegImento, como a Mesa deseja agora. querendo
tirar a palavra e a condição de obstrução da Oposição.

Somos democratas e entendemos que a obstrução é um princípio elementar da
democracia. A maioria deve fazer prevalecer os seus princípios de forma correta, sem
aquela ação a que já assistimos aqui. em que companheiros Deputados procuram
marcar os votos de companheiros. Já vimos, estarrecidos, o hoje Líder do PFL.
Deputado Bilac Pinto, ficar surpreso ao ver aquela votação das regionais ser fartada,
roubada. adulterada sob os olhos da Presidência, e ninguém falar absolutamente
nada.

E é isso, é um gesto aqui. é uma ação acolá, é unia atitude mal conduzida ali, e
assim vamos seguindo. Chegou o final do ano. e havia um projeto extremamente
importante, extremamente polêmico, e tiveram a coragem - se ficarem comprovadas
as denúncias que foram levantadas hoje pelo Deputado Adelino Carneiro Leão - de
adulterar uma votação praticada pela Maioria e, mais importante do que isso, sobre
uma matéria que foi objeto de acordo dos 77 Deputados.

Achamos isso extremamente grave. Vamos parar por aqui, Sr. Presidente e Srs.
Deputados. mas queremos dizer que vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance,
inclusive utilizar o sagrado direito de ir à justiça e colocar "sub judice" tais fatos.
Vamos, também, buscar uma resposta junto à Mesa. Esperamos que ela tenha
coragem de ir às últimas conseqüências para punir o irresponsável, o mau-caráter
que teve a coragem de adulterar aquilo que todos nós, sem exceção de nenhum
representante do povo mineiro, votamos aqui, neste sagrado Plenário. O nosso muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra. para encaminhar, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas.

demais pessoas presentes nas galerias; cumprindo aquilo que estabelece o Regimento
Interno, vou me ater ao requerimento em discussão. que trata da alteração da pauta.
Concordamos com a alteração proposta. A única discordância que temos é com
relação à inclusão, hoje ainda, do Projeto de Lei ri0 13.599, mas, como ele já fazia
parte da ordem do dia, nós não teríamos condições. no momento, de fazer a
alteração. Então, eu me curvo ao Regimento Interno e quero dizer que essa ordem de
votação proposta pelo Deputado Péricles Ferreira é melhor para a continuação dos
nossos trabalhos.

Gostaria de alertar os Deputados. as Deputadas e principalmente as pessoas
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presentes nas galerias para uma questão: com o número que temos hoje em Plenário,
a possibilidade de termos êxito na votação do veto é pequena. Daqui a pouco vocês
poderão confirmar isso. A nossa expectativa era que tivéssemos condições de manter,
de rejeitar, mas a possibilidade é mínima e vocês vão confirmar isso daqui a pouco.
Nós só gostaríamos de deixar isso registrado, para que depois não haja muita
cobrança, principalmente em cima do Bloco de Oposição.

Eu gostaria de enumerar aqui: no ordenamento, ficou para o final, aliás por
solicitação correta do Deputado Raul Lima Neto, o veto à Proposição de Lei n°
13.528, resultante de projeto de sua autoria, veto esse que esperamos também seja
rejeitado.

Já tínhamos externado aqui um primeiro posicionamento com relação a um outro
veto, incidente sobre a Proposição de Lei n° 13.594. resultante de projeto de minha
autoria que diz respeito à descentralização do ensino. Quando da discussão e do
encaminhamento da votação, vamos ocupar esta tribuna para externar o nosso
posicionamento diante dessa matéria vetada. Entendíamos, desde o inicio, as
dificuldades, mas entendíamos também que o Governo não poderia deixar sem
resposta os servidores públicos que trabalharam e prestaram relevantes serviços
durante mais de 10 ou 15 anos, como é o caso de alguns professores, alguns
servidores de secretarias que, depois de todo esse tempo, como o Estado não abria
concurso, com o processo de nucleação e municipalização, perderam o emprego.
Saíram como entraram- sem nenhum tipo de indenização. Estaremos discutindo
melhor essas questões durante a tramitação. O projeto foi colocado em quarto lugar.
e entendemos que é plenamente possível, durante a votação, podermos
esclarecermos. Só queríamos externar aqui nosso posicionamento contrário a essa
inversão, deixando claro que podemos ter dificuldades na votação desse primeiro
veto, que nós imaginávamos e pretendíamos rejeitar. Estaremos votando, mas
queremos alertar para o fato de que ele pode ser mantido, já que sentimos, pela
presença aqui, dificuldades para essa rejeição. Muito obrigado. Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João
Leite.	 -

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o art. 62 do Regimento Interno diz: "O
Deputado acusado da prática de ato que ofenda a sua honorabilidade poderá requerer
ao Presidente da Assembléia que mande apurar a veracidade da argüição e, não
provada a procedência, imponha ao Deputado ofensor a penalidade regimental
cabível". Sr. Presidente, o Deputado Anderson Adauto fez acusações graves. Não
citou nominalmente nenhum Deputado, mas incluiu em suas denúncias vários
parlamentares desta Casa, na medida em que atacou os que compõem a Maioria da
Assembléia. Sou Deputado do PSDB, que faz parte da Maioria da Assembléia
Legislativa, e estou requerendo a V. Exa. que as acusações de fraudes e de roubos,
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feitas na tribuna pelo Deputado Anderson Adauto, sejam apuradas. Que o
Corregedor da Casa. Sr. Presidente, possa apurar tudo que foi falado pelo Deputado
Anderson Adauto. E dele o ônus de provar tudo que disse. Aguardo, Sr. Presidente, a
manifestação de V. Exa. para apuração dos fatos graves que ele levantou. Creio, Sr.
Presidente, que não há mais ninguém aqui que seja tola O Deputado Anderson
Adauto diz que a Bancada do PMDB votará pela derrubada do veto. Vejo, salvo
engano. neste Plenário, do PMDB, apenas o Deputado Antônio Roberto. o Deputado
José Henrique e o próprio Presidente. Deputado Geraldo Rezende. E ele não ficou no
Plenário. Se quisesse mesmo votar, já teríamos votado, mesmo na parte da manhã.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Solicito seja apurado rigorosamente o que foi denunciado

pelo Deputado Anderson Adauto. Se não for provado o que ele disse sobre a maioria
dos Deputados desta Casa, que sejam impostas a ele as penalidades do art. 62 do
Regimento desta Assembléia. Muito obrigado.

O Sr Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado João Leite que vai requerer
as notas taquigráficas do pronunciamento do ilustre Deputado Anderson Adauto para
analisá-las e depois enviá-las ao Corregedor da Casa para as providências
regimentais. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, será breve a minha
palavra Tenho absoluta convicção de que todos os Deputados são conscientes da
incumbência que nos foi dada por Deus de tomar decisões que nortearão os conceitos
daqueles que nos observam sobre o exercício ou não da justiça.

Esse requerimento, invertendo a pauta, deu-se especialmente para que pudéssemos
conversar mais e ter a certeza da derrubada do veto de S. Exa. o Governador do
Estado à Proposição de Lei n° 13.597- (- Aplausos.) Isso se dá pelo fato de que temos
a consciência de que somos observados não somente pelos homens, mas
especialmente por Deus. Um grande político do passado. chamado Malaquias,
também profeta, diz. nas Sagradas Escrituras, que Deus será testemunha veraz
contra o Estado que assalaria com injustiça os seus membros. Na verdade, o que se
propõe é, no mínimo, diminuir a injustiça que se comete ao dar -aos Defensores
Públicos, também bacharéis. advogados, salários muito desiguais dos Promotores.
que exercem o mesmo ministério no Judiciário. O art. 30 ameniza, diminui um pouco
a injustiça, porque propõe passar a todos os Defensores Públicos não concursados,
mas que exercem a função em pé de igualdade. nas mesmas condições de trabalho,
tendo todos o mesmo nivel escolar e, às vezes, seu trabalho exige tanto quanto ou
mais do que o de outros Defensores. 70% sobre a representação. Na verdade, é
apenas para reparar um pouco a brecha que deixamos e que envergonha o nosso
Estado, pois é uma demonstração de que existem dois pesos e duas medidas. pois
todos nós sabemos que existem Defensores Públicos que recebem salário vil, numa
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demonstração de que o nosso Estado, sua grande camada de trabalhadores, sobrevive
por puro milagre, pois os salários são injustos.

Acreditamos que esta Casa colabora com o Poder Executivo muito mais do que este
imagina. Não no sentido do que pensam alguns, de fazer oposição àquilo com que a
Casa não concorda, mas no sentido maior de contribuir para que o Poder Executivo
faça urna reflexão baseada na multidão de conselheiros que aqui estão, conselheiros e
Deputados, eleitos por Deus e pelo povo, para corrigir e aperfeiçoar os projetos do
Executivo. Temos a esperança de que o Executivo mude de pensamento, de que S.
Exa. o Governador do Estado instrua, após ouvir os pronunciamentos. o clamor e a
posição dos próprios Deputados governistas - e são chamados governistas porque
votaram no Governador, mas, juntamente com ele, procuram melhorar as suas ações
e, conseqüentemente, é claro, estarão votando pela derrubada do veto de um homem
que, sendo sábio, apreciará a rejeição de seu veto por esta Casa, mesmo por aqueles
que estão alinhados com o Governador. Temos consciência de que cada Deputado
que pensa, e todos pensam, que faz uma- comparação do que é justo com o que é
injusto, será pela derrubada do veto e pela diminuição dessa injustiça, dessa
disparidade que são os salários dos Defensores Públicos.

Necessário é. e todos nós estamos conscientes disso, que, se quisermos ser um
Estado elogiado, devemos exercitar especialmente a isonomia salarial. A experiência
desses Defensores Públicos, que clamam por justiça, lhes dá uma capacitação muito
maior do que a de alguém que pode chegar agora, concursado, mas sem uma pauta
de serviços e de experiências como a daqueles que já exercem há anos esse ministério
tão importante para que a justiça chegue a todas as camadas do nosso povo de Minas
Gerais.

Sr. Presidente, creio que todos os Deputados desta Casa acompanham o Deputado
Ronaldo Vasconcelios, até os Deputados governistas. Essa é nossa esperança e nossa
fé. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Nobre Deputado Raul Lima Neto, gostaria de

dizer que o PI, acompanha o raciocínio de V. Exa. Aproveito para pedir ao
Presidente que encerre a reunião, de plano, porque não temos Deputados para votar
uma matéria importante como essa. Hoje cedo derrubamos o veto, para defender os
Defensores Públicos. Não há Deputados para votar essa matéria.

O Deputado Arnaldo Perua - Sr. Presidente, talvez até seja possível haver—quorum". mas o PMDB, pela liderança do seu bloco, através do Deputado Anderson
Adauto, anunciou aqui que votaria a favor dos Defensores Públicos, O PMDB não
está presente no Plenário, há apenas o Deputado Anderson Adauto. O PT está com
três Deputados presentes, e ao todo são oito. Então, na verdade, está se obstruindo
continuadamente a votação. Queremos votar, sint como queríamos pela mnnhk mas
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o processo de obstrução está persistindo. Então peço a V. Exa. que faça a
recomposição do "quorum", para que votemos. Vamos ver quem está presente aqui,
efetivamente.

O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, lembro a V. Exa. que solicitei.
antes do Deputado Arnaldo Penna, que se encerrasse de plano a reunião, porque não
tinham os "quorum" para votar uma matéria tão importante.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
para recomposição de "quorum". Com a palavra o Deputado Ivo José.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados, portanto. há "quorum"

para votação. Em votação, o requerimento do Deputado Péricles Ferreira, que pede a
inversão da pauta. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita a alteração da
ordem do dia desta reunião. de modo que seja apreciado em primeiro lugar, entre as
matérias em fase de discussão, o Projeto de Lei n° 1.543197. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.

Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
13.597, que dispõe sobre o número de Defensores Públicos no Estado e dá outras
providências. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. O relator
designado em Plenário. Deputado Tarcisio Henriques, opina pela rejeição do veto.
Em votação, o veto ao art. 3 0, destacado, que recebeu parecer pela rejeição. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto. De conformidade
com o art. 255. c/c o art. 261, inciso X. do Regimento Interno, os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim". e os que desejarem rejeitá-lo registrarão
"não". A fim de proceder à ,: votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no panei que o façam neste
momento. A Presidência solicita a atenção dos Deputados para os seguintes
procedimentos: os Deputados deverão tomar seus lugares; ao toque da campainha e
dentro de um prazo máximo de 15 segundos, deverão pressionar a tecla F4. digitar
sua senha e. em seguida, registrar o voto "sim', ou "não". ou "branco". observando
no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado. A Presidência
esclarece, ainda, que cada posto registra somente um voto. A Presidência vai dar
inicio ao processo e. para tanto. solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino Carneiro Leão - AíJton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio
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Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Djalma
Diniz - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Gemido Nascimento - Gilinar
Machado - Helv Tarqmmo - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
}4annaç - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - Keinil Kumaira -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconceflos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Tarcísio Henziques - Wilson Pires - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados; votaram "não" 29 Deputados; não
houve voto em branco; o total é de 40 votos. Está mantido o veto ao art. 30 da
Proposição de Lei n° 13.597. Oficie-se ao Governador do Estado. Está portanto,
concluída a apreciação do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.597, com a rejeição
do veto ao art. 20 e com a manutenção do veto ao art. 30.

Declarações de Voto
O Deputado Arnaldo Perna - Pediria aos Defensores Públicos que examinassem o

quadro de votação e verificassem que o Líder do Bloco do PMDB. Deputado
Anderson Adauto. esteve aqui dizendo que ia votar e não está mais presente. assim
como os Deputados Antônio Andrade. do PMDB; Arnaldo Canarinho; Durval
Angelo; Gemido Rezende. como Presidente; Melmo Carneiro Leão e Paulo
Pettersea Nenhum deles votou. Na verdade. faz-se um discurso e não se cumpre o
compromisso. O Deputado Raul Lima Neto também não votou.

O Deputado Raul Lima Neto - Não votei? Veja o placar. E outra coisa: sou
consciente daquilo que falo, e a mentira é um pecado contra Deus.

O Deputado Arnaldo Penna - Eu me penitencio diante de V. Exa. De qualquer
forma, verifica-se que não foi o discurso feito aqui que se cumpriu. Prometeu votar,
e, no momento de votar. ausentou-se. Esta é a razão do resultado que está no painel.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, com todo o respeito que tenho pelo
ilustre Deputado Arnaldo Penna, quero dizer que houve uma falha. A primeira
instrução nossa deveria ser não votar, para não dar 39 Deputados. Isso é até uma
forma de dar informação errada àqueles que nos observam. Sabemos que. se houver
39 Deputados votando, e se não houver 39 Deputados votando "não", o veto é
mantido. Conversamos com todos os Deputados que pudemos e ouvimos que a justiça
estava acima da vontade do Governador, mas, mais uma vez, fica claro que, às vezes
- e isso vamos responder diante de Deus -, nós não avaliamos a extensão do
ministério que temos e cometemos injustiça. Os atos de justiça são mais importantes
para Deus do que jejum e abstinência de alimentos. Prefiro morrer a votar contra a
minha consciência. Sei que se tivesse conhecimento de que esse veto seria mantido e
eu votasse pela sua manutenção. eu nunca mais teria a coragem de olhar no espelho,
porque me consideraria um homem injusto, porque é injustiça é iniqüidade, é
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imoralidade, é perversidade, é maldade, é vergonha o que retratamos, ao não votar a
concessão de salário justo àquele que está lidando com a justiça, àquele que está
lidando com definições de bem ou mal, o que deveria estar acima de toda e qualquer
situação de penúria, mas que se encontrarão em penúria, porque 11 Deputados, que
eu não sei quais foram, mas Deus sabe, votaram, não segundo a consciência , mas
segundo o compromisso que têm, segundo aquilo que coloca uma mente cauterizada
impedida de julgar que um Deputado aqui tem mais responsabilidade do que o
Governador, porque é ele quem legisla, e não o Governador. Exponho-me diante de
Deus e peço a ele que se um dia eu tiver de ser injusto, que me tire a vida, porque
isso é pecada Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de dizer que cada
Deputado vota por si, e fica registrado que cabe a cada parlamentar definir o seu
voto. Não vou dizer que votei melhor do que o outro. Gostaria apenas de fazer uma
observação. Na precipitação de se tentar responsabilizar "a" ou "b", os senhores
deveriam ter mais consciência. Como parlamentares, temos a nossa responsabilidade.
Todas as pessoas que vêm aqui sabem quem está presente e quem não está, e cada
uma vai responder individualmente.

Só que o Deputado Arnaldo Penna cometeu um equívoco. O Deputado Adelmo
votou. As pessoas deveriam pelo menos, conferir o painel, para não ficar muito
afoito e denegrir a imagem de algumas pessoas. Isso é muito ruim para o Poder-
Gostaria que tivessem mais cuidado quando falassem, e que usassem da verdade, e
quer pelo menos. conferissem os votos para não ficar mentindo e agredindo as
pessoas. Quem está aqui pode ver o painel. Gostaria que tivessem mais cuidado
quando viessem a fazer observações e acusações contra pessoas que têm um trabalho
sério. Quanto àqueles que não vieram quero dizer que cada um responde por si, cada
um de nós irá responder individualmente, ninguém responde pelo outro. Muito
obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de fazer um
lembrete aos nossos companheiros da Defensoria Pública. Meu nome não consta no
painel porque eu não votei; desde ontem me abstive de votar. Meu voto não faria
diferença. porque aqueles que votaram prometeram aos senhores que votariam para
derrubar o veto, e, no entanto. 11 Deputados votaram "sir". Se vocês pegarem.
verão os partidos que votaram e irão deduzir quem votou contra. Para não mentir,
prefiro continuar a minha vida pública independente e com a consciência do meu
voto. Eu sabia que isso iria acontecer, fiz um alerta ontem, de que isso estava
acontecendo aqui. por isso eu me abstive de votar. Portanto. está ai. São aqueles que
prometeram o voto para vocês, frente a frente, olho no olho. Sabíamos que isso iria
acontecer.

0 Deputado Erinano Batista - Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de
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registrar uma irregularidade que acaba de acontecer. V. Exa. não deveria ter deferido
a palavra ao ilustre Deputado Irani Barbosa para justificar o seu voto, urna vez que
quem não votou não tem razão para justificar-se. Ele poderia ter pedido a palavra
pela ordem, mas não para justificar o voto.

Quero endossar, totalmente, elogiar, cantar loas às palavras do Deputado Arnaldo
Penna, homem sério, competente, de compromisso. Líder do PSDB nesta Casa.
identificado desde o princípio com a causa dos Defensores Públicos. Não teve
nenhum receio, não teve pejo, não teve dificuldades em contrariar a orientação do
Governo, dizendo que era unia injustiça o veto à proposição de lei que trata do
salário dos Defensores Públicos, pessoal da Caixa que, lamentavelmente, vem
recebendo R5300.00 por mês. Aqui. nas galerias, devem estar suas esposas, os
maridos daquelas Defensoras Públicas ou seus filhos, porque eles estão trabalhando e
hoje é dia de trabalho.

O Deputado Arnaldo Penna tem razão, porque se aqueles que, demagogicamente,
assumiram um compromisso ao ocupar a tribuna, estivessem aqui para votar, não
teríamos perdido essa causa, teríamos rejeitado esse veto. Onde está o PDT? Cadê o
PDT? Cadê o Deputado Alencar da Silveira Júnior, que aqui grita para a galeria "Eu
estou com vocês"? Cadê o Alencar, o seu partido, os seus liderados? Onde está o
PMDB, que. demagogicamente, ocupa a tribuna para tripudiar sobre a ação do
Governo, vetando? No entanto, na hora de derrubar o veto, foge covardemente.

Sr. Presidente, sou do PSDB, sou da Bancada do Governo, mas desde o começo me
insurgi contra o meu Líder, o Líder do Governo, porque acho unia injustiça o
Governo estar se preparando para contratar 300 Defensores Públicos com o salário
integral. Seria melhor aproveitar os 125, com 70%. Não escondi isso. Agora, esse
pessoal demagogicamente, assumiu um compromisso. Onde está o Deputado Durval
Angelo? Onde está a Deputada Maria José Haueisen? Peço desculpas ao Deputado
Bené Guedes. do PDT homem brilhante. O Deputado Raul Lima Neto está ali
identificado, votou, assim como o Deputado João Batista de Oliveira. Peço desculpas
• vocês, pois quando me referi ao PDT. estava me referindo àqueles que ousaram vir
• esta tribuna e gritar daqui de baixo. demagogicamente. Desde o principio vocês
estiveram juntos e mostraram aqui a que vieram e o que têm coragem de fazer. Mas
se todos aqueles que gritaram estivessem aqui - cinco do PMDB. alguns do PDT,
alguns do PT -, nós teríamos os 39 votos, porque faltaram apenas 10. Por causa
desses demagogos. nós perdemos a parada.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, nós percebemos que o acontecimento
desta noite pode contribuir para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a justiça. Por isso faço uma sugestão agora a todos aqueles que
estão conscientes de que podemos fazer coisas boas: que esta Casa faça um projeto
em regime de urgência urgentissirna instituindo isonomia salarial para todos os
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Defensores Públicos. Aí esta Casa estará não só se redimindo perante o Estado de
Minas Gerais, mas dando uni exemplo de seu poder. de sua soberania.

E apenas uma sugestão de justiça, senhores, porque, sem dúvida, houve unia
manutenção de injustiça Dizer que isso é demagogia, não, isso é pecado. O
Deputado está dizendo aqui que isso é inconstitucional, mas nós três acabamos de
conversar aqui - eu, o nosso conselheiro do rei, Deputado José Bonifâcio. e o
Deputado Tarcísio. O Deputado Tarcísio Henriques disse: "O senhor tem razão; faça
essa sugestão, para a nossa remissão". E assim estou fazendo-a, baseado naquilo que
ele mesmo falou. Se é inconstitucional, então nós temos que chorar, no meu caso, e
sõfrer, porque realmente perdemos unia chance de cometerjustiça.

Quanto a culpar a, b ou c. acho que poderíamos ter tomado a posição de não votar -
pelo menos uns quatro ou cinco Deputados - e chegamos a falar com o Deputado
Gilmar Machado como o Deputado Sebastião Helvécio falou: não vamos votar. Se
dois Deputados não votassem aqui agora, não teríamos evidentemente mantido o
veto, porque apenas 38 Deputados votando não é suficiente para derrubar ou para
manter veto, de sorte que acho a Casa precisa fazer uma reflexão, especialmente nós.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, quem me solidarizar com o nosso Líder,
Deputado Arnaldo Perna. e com o Deputado Ermano Batista, que muito bem
souberam explicitar a posição do PSDB Gostaria também de lembrar aos Deputados,
principalmente ao Deputado Gilmar Machado, que questionou a situação de alguns
nomes. algumas Lideranças, que, no fim do ano passado, estivemos aqui votando o
IPVk e simplesmente aqueles Deputados que se julgavam estar ao lado da justiça,
defensores da cidadania, distribuíram cartazes para todo o Estado com os dizeres:
"Esses votaram a favor do povo, esses votaram contra". E aquela situação de separar
os bandidos dos mocinhos. Naquela época. Deputado Gilmar Machado. tínhamos o
placar, que retratava muito bem a votação de cada um. Acho que nós devemos ter a
coragem de assumir os nossos votos e os nossos erros, e não apenas dizer de uma
forma maniqueísta que os bons são esses e os maus são aqueles-

Com relação ao IPVA. gostaria de dizer que nenhum Deputado que votou contra o
IPVA teve a coragem de propor aos Prefeitos, principalmente de - Contagem de
Beijai ou de Ipating& que reduzissem esse imposto, fazendo justiça a parcela da
população dos municípios. Eles poderiam ter dado uni desconto de 50%, por
exemplo, aos seus munícipes, mas ninguém se lembrou disso. Então, gostaria de
dizer o seguinte: o importante nesta Casa é o respeito à posição de cada um e não
aquele posicionamento de achar que somos os juizes. Quem tem que nos julgar,
realmente, são aqueles que em nós votaram, são aqueles que nos colocaram aqui.
Muito obrigado.

O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, foi pena que 11 Deputados não
tenham tido sensibilidade suficiente para votar reparando uma injustiça. Quero crer
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que esses homens sejam os mesmos que vêm à tribuna censurar o Governo pelos
salários irrisórios que os funcionários estão recebendo. São esses 11 demagogos que
procuram justificar sua atitude, Sr. Presidente, dizendo que sabiam que ia dar nisso.
Não é possível. Sr. Presidente e Srs. Deputados, nos aliarmos à injustiça para fazer o
que estamos fazendo. Defensor Público, todo Deputado sabe o que faz. Defensor
Público, todo Deputado sabe que defende o pobre, o injustiçado e o carente, aquele
que realmente necessita de apoio, de amparo. A luta do Defensor vai continuar, e eu
endosso a proposta do ilustre Deputado Raul Lima Neto, mesmo que alguém diga
que ela é inconstitucional. Sou daqueles que acreditam que a inconstitucionalidade é
a injustiça, que a Constituição é nada mais, nada menos que a vontade do povo. (-
Palmas.)

Ainda ontem a reeleição do Presidente era impossível, e hoje é possível, tornou-se
constitucional. Bastou que o Presidente quisesse para que essa transformação na
Constituição se fizesse. A proposta do Raul é justamente aquilo que nós devemos
fazer neste Plenário, votar para que essa isonomia seja aprovada. E se o Governador
vetá-la novamente, que nós rejeitemos o veto. (- Palmas-) Mas, Sr. Presidente, que os
11 Deputados que votaram contra e aqueles que aqui no Plenário se omitiram levem
na sua consciência a censura da dignidade, a censura da honestidade, a censura do
compromisso com as causas mais sagradas do povo.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único. do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
13.591, que dispõe sobre a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos
devidos pelos serviços extrajudiciais e dá outras providências. A Comissão Especial
perdeu prazo para emitir parecer. O relator designado em Plenário, Deputado Miguel
Martini, opina pela manutenção do veto ao § 2° do art. 35 e pela rejeição do veto aos
itens 6 e 7 da Tabela 7. Em votação, o veto ao § 2° do art. 35, que recebeu parecer
pela manutenção. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
aos Srs. Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam
neste momento. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.	-
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 19 Deputados. há 1 voto em branco, votaram

"não" 8 Deputados, no total de 28 votos. Não há "quorum" para votação A
Presidência toma-a sem efeito.

Encerramento
O Sr. Presidente - Tendo em vista que os vetos, em fase de votação, encontram-se

sobrestando as demais matérias, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada, e para a especial, na mesma data às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, ficando desconvocada a extraordinária prevista para amanhã, às 9
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horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 947196

Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Deputado Ailton Vilela, o Projeto de Lei n o 947196 objetiva dar a
denominação de Manoel Dias dos Santos Brandão ao Parque das Aguas de
Cambuquira.

Exnminndà o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça.
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem agora a
matéria a esta Comissão para ser objeto de deliberação conclusiva, nos termos do art.
103. 1. "b". do Regimento Interno.

Fundamentação
A atribuição do nome do Dr. Manoel Dias dos Santos Brandão ao Parque das

Aguas de Cainbuquira exprime o desejo da comunidade local de homenagear uma
pessoa muito querida. líder incontestável e grande administrador.

Médico, dedicou-se à aplicação das águas minerais para a cura de doenças. O
sucesso alcançado marcou profundamente sua atividade profissional.

Como Prefeito. executou obras de saneamento, organizou projetos para desenvolver
o turismo no município. utilizando como atrativo as águas medicinais e construiu o
Hospital-Geral de Cambuquira.

Em vista do exposto. nada mais justo que se denominar o próprio público em
questão com o seu nome, presente na memória dos cambuquirenses.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 947/96 no 1° turno,

na forma proposta.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Marcos Helênio. relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° LJ62197
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos. o projeto de lei em tela pretende

seja dada a denominação de Adriano Duarte à estrada que liga o entroncamento da
Rodovia MG-262 ao Município de Diogo de Vasconcelos.

Após publicada, conforme preceitua o Regimento Intento, foi a proposição
examinada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça, que se
manifestou pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria
na forma apresentada.
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Agora, cumpre a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto,

atendo-se ao mérito.
Fundamentação

Conforme consta na justificação do projeto. o Sr. Adriano Duarte foi Vereador no
referido município, notabilizando-se pela dedicação à causa pública.

Em razão dos bons serviços prestados à comunidade e por concordarem todos que
em vida ele sempre trabalhou em favor da região do vale do Piranga. reconhecemos a
oportunidade de se prestar essa justa homenagem à ilustre figura do Sr. Adriano,
dando seu nome à estrada que liga o entroncamento da Rodovia MG-262 a Diogo de
Vasconcelos, a qual. evidentemente, ainda não possui denominação oficial.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.162197 no 10

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Marcos Helénio. relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.337197
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Sebastião Costa. visa a dar a denominação

de Totó Martins à ponte sobre o rio Carangola. na  Rodovia MG-265. Kni 4, situada
na comunidade de São Manoel do Boi, Município de Carangola.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade. Vem agora o
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida ponte encontra-se sem denominação oficial, e o DER-MG não se opõe

ao nome proposto, conforme atesta oficio do Secretário de Transportes e Obras
Públicas.

Assim sendo, justa e oportuna se faz a homenagem, visto que o Sr. Antônio
Martins Pacheco, mais conhecido por Totó Martins. foi o mais antigo morador da
região, pessoa muito querida e benfeitor generoso da comunidade de São Manoel do
Boi.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.337197 no 1°

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Arnaldo Penna, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.338/97
Comissão de Administração Pública
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Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Coa o projeto de lei em epigrafe visa a dar a
denominação de Juquita Teixeira à ponte sobre o rio Carangola, situada na Rodovia
MG-265. 1cm 6,80, no Município de Carangola.

Após ter sido publicado, foi o projeto distribuido à Comissão de Constituição e
Justiça que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 1° turno,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A denominação para a referida ponte é uma homenagem justa que se pretende

fazer ao Sr. Juquita Teixeira, exemplar homem público, que norteou suas ações pelos
princípios da honradez e da moral e dedicou a vida às causas públicas.

Como Vereador, muito se empenhou para a construção da citada ponte. Realizada
a obra, o seu esforço foi reconhecido por todos.

Com a sua capacidade de liderança e o seu carisma, tornou-se eternamente
querido, razão por que anseiam por homenageá-lo.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.338197 no

10 turno, na forma original.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Marcos Helênio. relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.339197
Comissão & Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa. o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Ataide José de Lima à ponte sobre o rio Carangola. na
Rodovia MG-265 - 1cm 2,3. no Município de Carangola.

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

Agora, cumpre a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto,
atendo-se ao mérito.

Fundamentação
Conforme consta na justificação do projeto, o Sr. Ataíde José de Lima notabilizou-

se pela dedicação à causa pública e pelo espírito humanitário
De fato. esse cidadão representou um exemplo de solidariedade humana e deixou,

para sua geração e para as gerações futuras, obras marcantes. Por essa razão. seu
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nome é lembrado até hoje pelas comunidades de São Manoel do Boi e Divino.

Reconhecemos, portanto, a oportunidade de se prestar justa homenagem a essa
ilustre figura, emprestando o seu nome à ponte sobre o rio Carangola. no Município
de Carangola a qual. evidentemente, não possui denominação oficial.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.339197 no l'

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Arnaldo Penna, relator.
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BELO HORIZONTE. QUINTA-FEIRA. 9 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA 35$a REUNIÃO ORDINÁRIA EM 714198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Rnmlho

Sumário. Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficios, telegrama e cartão - Y Fase (Grande Expediente): -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.687 a 1.689198 - Requerimento n°
2.550/98 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Paulo Schettino, Dimas
Rodrigues e Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo
Vasconcelios. Wilson Pires. Dinis Pinheiro, Geraldo Nascimento. Carlos Pimenta e
Raul Lima Neto - 2A Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Leitura
de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Marcelo

Gonçalves - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajalinar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna, Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqumio - Ibrahim Jacob - Iram Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kuinaira - Luiz Fernando Faria - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14h15min. a lista de

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

Ia Parte
P Fase (Expediente)
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Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves. 3 0-Secretário, nas funções de 2°-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Gil Pereira. 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Senador Francelino Pereira, agradecendo o convite para participar da reunião

em homenagem ao Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo.
Do Sr. Bertoldo Mateus de Oliveira Filho. Procurador de Justiça. informando a

indicação dos Promotores de Justiça Luiz Carlos Teles de Castro e Jarbas Soares
Júnior, titular e suplente, respectivamente, para acompanhar os trabalhos da CPI
instaurada para apurar a destinação dos arquivos do DOPS. (- A CPI do DOPS.)

Do Sr. Alberto Agostinho Cândido. Prefeito Municipal de Mário Campos,
informando que. por ser recente a descoberta da fonte e elevado o custo dos
investimentos necessários, o município ainda não possui os estabelecimentos citados
no Oficio n° 3 77/98/SGM nem instalações crenoterápicas, mas cidades próximas
possuem grandes hotéis, e eles foram contactados por redes hoteleiras interessadas
em se instalar em Mário Campos. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Eli Pinto de Faria, Prefeito Municipal de Pará de Minas, agradecendo o
convite para participar da reunião em que serão debatidos os problemas da má
conservação da BR-262 no trecho compreendido entre os Municípios de Betim e Luz.
(- A Comissão de Transportes.)

Do Sr. Elmo PahL Superintendente Estadual do Banco do Brasil, informando, em
atenção a pedido feito pela Comissão de Política Agropecuária que o Banco não
mantém com a CREDIMAM nenhum acordo de ingerência administrativa que
permita intermediar a solicitação feita. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Da Associação dos Docentes do CEFET e outros, solicitando sejam prestados
diversos esclarecimentos acerca da situação do ensino no Estado e, em se verificando
a existência de irregularidades, sejam adotadas as medidas pertinentes. (- A
Comissão de Educação.)

Da União Nacional por Moradia Popular - Regional Minas Gerais, propondo a esta
Casa a abertura de discussão sobre a política habitacional no Estado. (- A Comissão
do Trabalho.)

Do Sr. João Batista Ferreira de SalIes. Presidente da Loteria do Estado de Minas
Gerais, em exercício, comunicando que as informações solicitadas pela CPI dos
Bingos deverão ser obtidas junto à Comissão de Bingos da Secretaria da Fazenda. (-
A CPI dos Bingos.)

TELEGRAMA
Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira. Chefe do Cerimonial e Relações Públicas do
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Governo do Estado, agradecendo. em nome do Governador do Estado, o convite para
a reunião especial em homenagem a Dom Serafim e informando que foi designado o
Secretário de Minas e Energia para representar o Chefe do Executivo.

CARTÃO
Do Sr. Rinaldo Campos Soares. Diretor-Presidente da USIMINAS. encaminhando

o texto de palestra por ele proferida, relativa ao papel do segmento empresarial no
séc. )OCI.

Y Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.687/98

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de sua propriedade ao
Município de Santa Margarida.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Municíp io de Santa

Margarida imóvel situado naquele município. no Distrito de Ribeirão de São
Domingos, constituído de área de 1.50ha (um hectare e cinqüenta ares) de terrenos e
suas respectivas benfeitorias, recebido em doação do mesmo Município, de acordo
com a Lei Municipal n°479, de 9 de maio de 1978, e escritura de 21 de agosto de
1978, registrada em 22 de agosto de 1978 sob o ti0 4.993. página 567, matriculado
sob o n° 1.816. a fis. 17 do livro 9-C. no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Abre-Campo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 2 de abril de 1998.
Sebastião Costa
Justificação: A área em apreço foi doada ao Estado para a construção de prédio

para abrigar o Centro de Aprendizagem Comunitário - CAC - e a Unidade Auxiliar
de Saúde - UAS.

Como os dois órgãos foram desativados. a antiga diretoria do CAC cedeu o prédio
para instalação da Creche Mãe Operária, mantida pela Prefeitura Municipal de Santa
Margarida. A reversão do imóvel ao Município, ora pleiteada. tem como objetivo a
regularização do funcionamento da referida creche.

Vale lembrar que, ao desativar o CAC, o Estado descumpriu a condição imposta
no ato da doação, criando situação que permite ao doador, pelo inadixnplemento do
donatário, a qualquer tempo, por ação própria, promover a revogação de sua
liberalidade. Entretanto. achamos conveniente e oportuna a edição de norma
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autorizativa, com o propósito de evitar a via judicial para resolver a pendência,
possibilitando a transação amigável entre as partes.

Diante do exposto, espero a aprovação dos nobres pares desta Casa a esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.688/98
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora D'Abadia da

Sociedade de São Vicente de Paulo. com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora

D'Abadia da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 18 de março de 1998.
Anderson Adauto
Justificação: O Conselho Particular Nossa Senhora D'Abadia da Sociedade de São

Vicente de Paulo. entidade civil sem fins lucrativos, realiza ações filantrópicas,
atuando em programas de saúde, sociais e culturais, em beneficio das pessoas de
baixa renda do município.

A entidade foi fundada em 2114132 e regulamentada em 15/3/50; foi declarada de
utilidade pública municipal pela Lei n° 1.206, de 27/10/65, e registrada no CNAS
sob o n° 387, conforme documento em anexo. Sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem qualquer remuneração.

Pelas razões expostas, entendemos que a instituição preenche os requisitos para a
declaração de sua utilidade pública estadual, para o que solicitamos o apoio dos
nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.689198
Declara de utilidade pública o Asilo Aisa Rodrigues Siqueira - Casa da Vovó

Divina, com sede no Município de Ibiraci.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Aisa Rodrigues Siqueira -

Casa da Vovó Divina, com sede no Município de Ibiraci.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de de 1998.
Rêmolo Aloise
Justificação: O Asilo Aisa Rodrigues Siqueira - Casa da Vovó Divina, fundado em

2819195, é uma entidade beneficente e sem fins lucrativos.
A instituição presta assistência social a idosos carentes e àqueles sem família, sem

fazer distinção de sexo, raça ou religião. Acolhe, em regime de internato, os que
inspiram maiores cuidados. oferecendo-lhes serviço ambulatorial. Tal iniciativa, das
mais louváveis, nasceu de um grupo de senhoras da comunidade ibiraciense,
sensibilizadas com a causa dos idosos desassistidos.

Em vista do exposto, e como a entidade apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública. esperamos a anuência dos nobres colegas ao titulo
declaratório proposto.

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

REQUERIMENTO
N° 2.550198, da Comissão Especial para. no Prazo de 60 Dias. Proceder a Estudos

sobre a Atuação das Rádios Comunitárias em Minas Gerais, solicitando seja enviada
ao Presidente da República manifestação de repúdio a dispositivos da Lei Federal n°
9.612, de 1998. (- A Comissão de Transportes.)

Comunicações
- São também encaminhadas â Mesa comunicações dos Deputados Paulo Schettino,

Dimas Rodrigues e Mauri Torres.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconceilos.
• Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr. Presidente. Sras. Deputadas. Srs.

Deputados. assessoria da Assembléia, galerias, imprensa, ocupo esta tribuna para
falar sobre uni assunto muito importante para o Estado de Minas Gerais e para fazer
justiça ao Governo do Estado. à Secretaria de Transportes e ao DER-MG.

Eu gostaria de informar aos Deputados que o Governo lançou. através da
Concorrência Pública n° 19/97, a primeira etapa do edital de pré-qualificação para o
seu programa de concessão de rodovias com os corredores de integração e
desenvolvimento de Minas Gerais. Essa decisão do Governo do Estado tem o apoio
deste Deputado, que tem formação em engenharia, até porque os recursos do Estado
são parcos e insuficientes para manutenção, conservação, alargamento e duplicação
das pistas das rodovias do Estado. A concessão de rodovias se faz necessária para
que os usuários das nossas estradas possam utilizá-las com segurança e com
tranquilidade para si, para seus familiares e para seus amigos.

Eu gostaria de dizer que o Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de
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Transportes e do DER-MG, em vista da falta de recursos financeiros necessários para
recuperação, melhoramento, conservação e manutenção de rodovias, tomou a
acertada decisão política de, através de licitação pública, contratar empresas privadas
nacionais mediante concessão da exploração e da administração de parte dessas
rodovias. Nossos cumprimentos ao Governador do Estado. Dr. Eduardo Azeredo, aos
ex-Secretários de Transportes, Deputados Israel Pinheiro e Antônio Aureliano, e ao
atual Secretário, Celso Furtado Azevedo. à Diretoria-Geral do DER-MG. através do
competente engenheiro 1k Mauro Roberto, ao corpo técnico do õrgão, pela
clarividência dessa decisão e pela transparência e ética com que esse processo vem
sendo conduzido pelas autoridades governamentais. Temos absoluta convicção de
que a iniciativa privada nacional será parceira do Estado, trazendo melhorias em
nossas estradas, maior segurança, incremento do nosso turismo. melhor escoamento
de nossa safra agrícola, geração de muitos empregos - o que é muito importante para
os mineiros -, aumento na arrecadação de impostos, além de muitos outros beneficios
sociais.

Contudo. Sras. Deputadas e Srs. Deputados, externo aqui minhas preocupações
com a distorção que o programa de concessão de rodovias do Governo de Minas pode
sofrer, em virtude da ação de grupos poderosos, que ainda não reciclaram seu
comportamento, em vista da necessidade de existir, entre Estado e iniciativa privada,
um relacionamento democrático, justo, ético, transparente e devidamente amparado.
em toda a sua essência, pelos preceitos jurídicos legais.

Chamo a atenção para essa questão. importante para o programa de concessão de
rodovias do nosso Estado, que vem sendo muito bem conduzido pelas autoridades
estaduais. No entanto, essa preocupação, por causa da influência direta ou indireta de
grupos poderosos, pode vir a sacrificar esse programa tão necessário para toda a
população de Minas Gerais, que é o programa de concessão de trabalho com as
nossas rodovias estaduais.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, estejam cientes de que estaremos
vigilantes, acompanhando o desenvolvimento do programa de concessão de rodovias
do Governo, não só pela nossa formação técnica na área de engenharia, não só pelo
trabalho que conhecemos, mas porque sabemos da necessidade das nossas rodovias
estaduais. Quero deixar bem claro que vamos acompanhar esse processo de
concessão aqui desta tribuna, deste Plenário e nas comissões, inclusive na Comissão
de Assuntos Municipais e Regionalização, que tivemos a honra de presidir até o fim
de 1997. Peço aos Deputados que fiquem atentos a essa questão. O processo de
concessão de rodovias está sendo muito bem dirigido, eticamente e legalmente
controlado e conduzido. Mas precisamos ficar atentos à ação de poderosos grupos
que podem prejudicar o andamento desse processo tão necessário à economia mineira
como um todo, inclusive no que diz respeito àqueles fatores já falados por mim
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anteriormente.
Acreditamos firmemente na sinceridade de propósitos do Governo de Minas, do

Governador Eduardo Azeredo; do Secretário de Transportes. engenheiro Celso
Furtado de Azevedo; do Diretor-Geral do DER-MG. brilhante e competente
engenheiro, Dr. Mauro Roberto Soares. Quero falar sobre a nossa tranqüilidade com
a direção desse processo, que é importante para Minas Gerais. Mas precisamos ficar
atentos para que esse processo tenha sua tramitação seguida de uma maneira
tranqüila e de uma maneira legal para que nós, mineiros, possamos ter rodovias mais
seguras aqui, no nosso Estado. Aliás, Sr. Presidente, gostaríamos de cumprimentar a
equipe de Governo responsável pelo programa de concessões de rodovias. Conclamo
a iniciativa privada nacional a ser parceira dos mineiros neste programa de grande
interesse social para nosso Estado. Conclamo também todos os Deputados à
participação, os da oposição e os da situação, para que acompanhemos com atenção
essa questão tão importante para todos nós aqui de Minas Gerais - a questão da
concessão do trabalho com as nossas rodovias. Por fim, gostaríamos de dizer que esta
Casa, através do Plenário e das comissões permanentes, deve trabalhar para que esse
processo tenha seu andamento executado de maneira normal, de maneira
transparente, mas que seja executado. E torço, como disse antes, para que haja uma
parceria entre as empresas rodoviárias nacionais e o Governo de Minas Gerais. Essa
parceria será benéfica para o Estado e, acima de tudo, para os usuários das nossas
estradas. E é bom que se diga isso para que todos nós, os parlamentares, os
motoristas, os proprietários. os usuários das estradas mineiras, possamos transitar
por elas com muita tranquilidade e segurança. Por isso, é preciso que esse processo
vá em frente, e, assim. deixemos claro que confiamos na equipe do Governo do
Estado e queremos até parabenizá-la pela condução dos trabalhos administrativos até
o momento. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
• Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, ao ocupar esta

tribuna, peço a V. Exas. que sejam tolerantes para com este seu par. Comemora-se
hoje o Dia Mundial da Saúde, quando deveríamos comemorar o dia da doença.

O que pretendo. Sr. Presidente, é chamar a atenção do Pais através desta Casa. E
no propósito deliberado de não admitir o aventureirismo político de S. Exa. o Sr.
Presidente da República, quando nomeia um economista para o Ministério da Saúde,
corno se a saúde fosse uma questão puramente de dinheiro.

E uma aventura política em beneficio das tricas eleitorais. Quando assim procede,
o homem público dá mostras de sua incapacidade de compreender que a saúde
precisa de profissionais da área. não de economistas, e corre o risco de violar aquilo
que a saúde democrática tem de mais alto, de mais nobre, que é o dever de proteger,
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de resguardar a saúde de seu povo, com conhecimento de causa, pelo caráter sagrado
de sua formação.

Essa iniciativa é legítima, compreensível, defensável e respeitável, mas
desrespeitosa para com a classe dos profissionais da saúde. O Sr. Presidente da
República, vislumbrando poder ter êxito nas eleições que se aproximam deixa assim
de valorizar a classe médica brasileira, bem ou mal, responsável pela segurança da
saúde da Nação.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. no Dia Mundial da Saúde, o
nosso Pais deveria comemorar, como disse inicialmente. o dia da doença, mais pela
ação política dos economistas do que pela ação dos médicos que ocuparam aquela
Pasta Vemos doenças que há alguns anos eram consideradas erradicadas, como a
tuberculose, a malária, a hanseníase, a doença de chagas, a esquistossomose. a febre
amarela, a leishmnniose, as quais recrudesceram e continuam dizimando o povo
brasileiro, vitima de um modelo de saúde voltado exclusivamente para a cura da
doença, sem nenhuma ação preventiva.

No Brasil a saúde vai mal, não se gasta muito, gasta-se mal os recursos destinados
ao setor.

Informa-nos o Banco Mundial que. na América Latina, somente a Argentina gasta
mais do que o Brasil, que investe menos de US$100,00 "per capita" ao ano; portanto,
não gasta nada se compararmos com outros países. principalmente os do Primeiro
Mundo, porque a saúde precisa ser de Primeiro Mundo.

Para se ter uma idéia, os Estados Unidos gastam perto de US$3.000,00; a
Inglaterra. US$2.900,00, e assim por diante. Continuamos, entretanto, na "pole-
position" quando falamos da mortalidade infantil, da mortalidade por doenças
diarréicas e de outros indicadores básicos de saúde da população-

0 nosso Sistema único de Saúde - SUS -' filho dileto da fúria legislante da
Constituição de 1988 e do esquerdismo sanitário, é um exemplo completo e acabado
da distância entre a intenção e o gesto. da dissociação entre o discurso e a prática,
bem ao gosto das esquerdas latino-americanas.

Inspirado no conceito de que o sistema de saúde deve ser universal.
descentralizado e hierarquizado, desenvolveu-se um aleijão conceitual e prático, que
não serve ao cliente e pagador da conta, que é o povo brasileiro. Tenta-se
descentralizar os serviços sob o falso pretexto de redistribuição, mas a grande pane
dos recursos provém do Governo Federal. Temos, então. uma postura mendicante e
irresponsável das autoridades locais. E mais fácil demandar mais e mais recursos
federais do que racionalizar o seu.

As contrapartidas de recursos do Estado e dos municípios são voluntárias,
diminutas e declinantes; é a chamada "Descentralização Tutelar", cujo resultado é
fomentar gastos irresponsáveis e ineficazes.
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No controle social, optou-se por urna constelação de Conselhos, nos níveis

municipal. estadual e federal. Em sua maior parte homologatórios inoperantes, quase
uma farsa de democracia. Em contrapartida despreza-se o papel fundamental do
cidadão, como juiz supremo da qualidade dos serviços ofertados.

O cidadão está condenado à mediocridade do SUS, a menos que tenha recursos
para ter um plano privado de saúde ou custear seu tratamento e o de sua família. No
SUS, quando se consegue ser atendido, como se fosse um favor, a pessoa tem de se
dar por satisfeita. Não se pode reclamar com o padre da paróquia nem com a defesa
do consumidor.

O cliente é sujeito a uma humilhante posição de indigência, implorando ao Estado
migalhas de saúde.

Até os "Conselhos de Usuários", principalmente nas grandes metrópoles. têm-se
revelado instrumentos claramente insuficientes, em razão dos milhões de
"transações" que diariamente ocorrem na saúde. Isso se toma grave, Sr. Presidente,
porque, na prática, partiu-se para uma linha de progressiva estatização dos serviços.
Apesar das exceções de praxe, pouco importa a esse rebotalho do serviço público a
qualidade da atenção dada àqueles que, já na frágil condição fisica e psicológica que
lhes impõe a doença. demandam os ambulatórios e hospitais. Enrolados na bandeira
de defesa do SUS, aliás, mais mortalha que bandeira. defendem- na verdade, o lema
de pouco trabalho em troca de salário garantido ao final do mês.

Preenche-se o espaço político pela retórica esquerdizante, repleta de chavões e de
palavras de ordem

Quanto ao diagnóstico dos problemas do SUS. urna das teses centrais é a de que
não funciona porque ainda não foi implantado - conspiração entre os neoliberais e os
empresários hospitalares. Como sempre, a esquerda sucumbe à própria inabilidade
de enxergar os seus fracassos, e a atitude mais cômoda e confortável é a de atribuir a
culpa aos outros. Para ela, na área de saúde. o mercado é a encarnação do mal, e o
lucro, o seu belzebu.

Nas conferências sobre os problemas relativos à área da saúde realizadas
ultimamente, tem reinado a mais absoluta fantasia corporativista. fanamente regada
por inflamados discursos dos políticos que nelas têm seu alicerce eleitoral.

Como não poderia deixar de ser dado este diagnóstico míope, as propostas não vão
a lugar nenhum. Em vez de se tentar utilizar as forças de mercado em prol de uma
política de saúde eficaz, eficiente e equániine, insiste-se nas idéias utópicas do
homem solidário e do Estado provedor direto de serviços. A inovação, a diversidade
de modelo e o controle social pelo cidadão, são inibidas pelo viés medíocre,
autoritário e corporativista.

Qualquer inovação é intrinsecamente má, é considerada retrocesso. E o desprezo
pelo indivíduo, considerado incapaz de saber o que é bom ou mau para si e sua
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família em prol do uniformismo totalitário e estatizante. O Estado onisciente e
onipresente, sob ,a inspiração de pretensos intelectuais, que sabem o que é certo e o
que é errado. E o reino do burocrata, em detrimento do vigor do verdadeiro
empresário. E a própria consagração da vanguarda do atraso. Até quando
assistiremos a esta inversão de valores, em que o SUS serve mais às corporações e
aos políticos que delas extraem seu suporte eleitoral e menos à população que deveria
atender?

Até quando continuaremos a despejar os recursos do contribuinte no saco sem
fundo da ineficiência do SUS?

O Deputado Ronaldo Vasconceilos (Em aparte) - Deputado Wilson Pires, V. Exa.
traz a esta Casa um assunto importantíssimo. Gostaria de dizer que, no dia 1° de
abril, tive oportunidade de dizer que o nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso
era o maior mentiroso deste Pais. Quero. então, dizer que as palavras de V. Exa. vêm
corroborar a minha afirmativa. Como é que se coloca um economista à frente do
Ministério da Saúde? Com essa atitude, ele está mostrando a toda a população do
País, inclusive à classe médica, que não existe um médico em quem o Presidente da
República confie para comandar esse Ministério. Essa anomalia ministerial não
deveria ter acontecido, mas, já que aconteceu, deveria ser corrigida.

Quero parabenizar o Deputado Wilson Pires e participar da sua indignação com
essa nomeação. Aliás, se formos falar das outras nomeações feitas por Fernando
Henrique Cardoso, veremos, nobre Deputado. uma série de erros e de desacertos.
Minas Gerais, por exemplo, perdeu muito. Perdemos o Ministério da Agricultura,
que estava com o Senador Arlindo Porto; perdemos o Ministério do Trabalho, que
estava com Paulo Paiva, uma grande figura hllman2, um técnico competente. Ele foi
para o Ministério do Planejamento, mas para planejar o que, nobre Deputado Wilson
Pires, no fim do mandato? Para planejar nada. Não existe nada mais para planejar
em um Governo que está acabando e que, se tudo der certo, não irá voltar ao Palácio
da Alvorada, a partir de janeiro de 1999.

O Deputado Wilson Pires - Agradeço ao nobre Deputado Ronaldo Vasconceilos.
Até quando assistiremos impassíveis à deteriorização do maior patrimônio que esta

Nação possu4 num mundo cada vez mais competitivo, que. inegavelmente, é o seu
capital humano?

O que fazer para mudar tudo isso?
Entendemos que a construção de um sistema de saúde acessível é a esperança de

milhares de brasileiros. Para tornar isso possível, os brasileiros deveriam ter acesso a
dados confláveis sobre os sistemas de saúde de outros países.

Com exceção dos Estados Unidos e da África do Sul, todos os países do mundo
oferecem hoje um sistema de saúde com acesso universal aos seus cidadãos, diferente
do SUS, herança maldita da América do Norte. Digo sempre que fizemos uma
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americanização perversa da saúde do povo brasileiro, implantando um sistema de
saúde voltado para o tratamento da doença, que tem custo elevado, ao invés de ser
voltado para o saneamento básico e a profilaxia.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Gostaria apenas de contestar a
manifestação do Deputado Ronaldo Vasconceilos. Eu não entendo e me permito não
entender que necessariamente tenha que haver reserva de mercado para que um
Ministro da Saúde tenha que ser necessariamente um médico ou uma pessoa da área
da saúde. Acho que ele precisa ser um grande administrador. Aliás, eu perguntaria
ao Deputado Ronaldo Vasconceilos se quando um engenheiro é Diretor do BDMG
ele está fora de sua área. Muito obrigado.

O Deputado Wilson Pires - Peço ao Presidente que me conceda mais 3 minutos
para concluir a minha exposição.

O Brasil caminha a passos largos para um sistema tríplice de saúde. Os mais
pobres deverão continuar a ter cobertura do Governo, por meio do SUS. Para a classe
média vamos encontrar os planos de saúde e as seguradoras, ambos com fins
lucrativos. Para os mais ricos. o atendimento particular.

Será que é isso que a população brasileira quer? Se a resposta for sim, então nós
teremos o sistema de saúde que merecemos. Mas se for não, fica então a pergunta
incômoda: por que o País caminha nessa direção? Afinal, somos ou não somos uma
democracia?

O sistema de saúde não vai bem, ele permanece muito centralizado e improvisado,
remunera mal os profissionais e dá margem a muita corrupção, é corrupto e é
corruptor-

0 debate sobre a saúde no Brasil. Sr. Presidente, deveria ser muito mais amplo e
mais divulgado; deviam ser analisadas as vantagens e desvantagens dos diversos
modelos globais de atendimento nos diferentes países do mundo.

Em nosso Estado, apesar dos esforços do Governo e da ação de profissionais
competentes do setor. a saúde não é diferente, mas o que sobretudo desejo. Sr.
Presidente, é trazer a esta Casa a expressão, já não direi da nossa perplexidade, da
nossa inquietação no dia em que se comemora o Dia da Saúde, mas a nosso protesto
contra a forma como se pretende cuidar da saúde do nosso povo sofredor, para que
não ultrapasse os sofrimentos que já lhe impuseram: ser um povo triste, um povo
empobrecido. um povo esfomeado, provocado hoje por essa nova aventura de nomear
um economista para conduzir os destinos da saúde. Um povo sobre o qual, além da
agonia, paira agora a sombra. a asa negra fatídica desta ignominiosa provocação.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
0 Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente. Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
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esta Casa tem a missão de guardiã dos direitos. notadarnente dos mineiros. Nesse
diapasão, esta tribuna reveste-se da mais alta relevância, por ser a expressão da
liberdade na defesa coliinada. Abraçar essa missão engrandece o parlamentar e o
parlamento. Ciente dessa missão, passo a relatar a V. Exas. o abuso cometido contra
os moradores de lbirité.

Em situação repugnante. a Prefeitura vem penalizando pais e famílias com a
cobrança da taxa de lixo. Essa taxa, além de aviltante, é cobrada de centenas de
residências às quais o serviço nem é ofertado. Mas poderíamos, senhoras e senhores,
indagar o motivo que leva os ibiritenses a pagar por uni serviço que não recebem.

A razão está na forma de cobrança. Ela vem atrelada à conta de água da COPASA
e, portanto, não deixa saída para o cidadão. E falta de senso do Sr. Prefeito de Ibirité
pennhizar pais de família com tal cobrança. A administração pública deve ser a
motivadora do bem para a população. Não deve ser ela geradora de indignação, mal-
estar, descontentamento e repúdio. Mas, contrariamente aos princípios de toda ordem
jurídica, desafiando a ordem moral, a Prefeitura patrocina esse mal-estar.

Esta Casa não pode. Sr. Presidente, ficar silente, sob pena de afastar-se da sua
missão inanedáveL da defesa de Minas e dos mineiros.

Totalmente contrária a essa cobrança é minha posição. Não medirei esforços nem
ações na defesa desse povo humilde e trabalhador. A injustiça deve cessar.

Como primeiro passo, Sr. Presidente, encaminho a V. Exa. requerimento voltado
para cancelamento do convênio da COPASA com a Prefeitura, que é o meio
ilegítimo para viabilizar a repugnante cobrança.

Na oportunidade, manifesto total repúdio ao modo pelo qual as autoridades do
município vêm bloqueando e aterrorizando a população de Ibirité. que
democraticamente manifesta-se contrariamente à cobrança. O direito de expressão
deve e tem que ser resgatado.

Aguardo, Srs. Deputados, a aprovação do requerimento e a sua remessa à
COPASA. Reafirmo o propósito da defesa, em todos sentidos, do povo de Jbirité e
minha integral indignação à cobrança da taxa de lixo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.	 -
• Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Geraldo Nascimento.
• Deputado Geraldo Nascimento - Exmo. Sr. Presidente, caros colegas. o Dia

Mundial da Saúde, que hoje é comemorado pela comunidade internacional, não
constitui para os brasileiros motivo de celebração. tendo em vista o caos em que se
encontra nosso sistema de saúde pública. A data, no entanto. serve para que façamos
uma reflexão sobre o que está errado e sobre o que poderia ser feito para corrigi-lo.
Essa é a razão de estarmos ocupando esta tribuna, em nosso papel de defensor dos
legitímos interesses do povo mineiro no Palácio da Inconfidência.

A efeméride foi instituída pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, cujo texto
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constitutivo enfatiza a necessidade de o completo bem-estar físico, mental e social
coexistir com a ausência de doença ou de outros agravos. O mesmo documento.
muito apropriadamente, reconhece que esse bem-estar é um dos direitos
fundamentais do ser humano.

O legislador brasileiro mostrou-se sensível aos nobres princípios defendidos pela
OMS. Prova-o o art. 196 da Constituição Federal- que nos permitimos citar: "A
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação".

Infelizmente, a sensibilidade dos que redigiram a Carta Magna não tem sido
acompanhada de ações efetivas por parte de nossas autoridades. Assim se explica que
nosso pronunciamento não tenha caráter comemorativo, mas seja, antes, o
retrospecto de uma situação insustentável.

Apresentamos, também Sr. Presidente, a nossa justificação para as ações que
estamos implementando hoje nesta Casa. Estaremos protocolando documento, daqui
a pouco. na Comissão do Trabalho - e ainda o faremos nas Comissões de Saúde e de
Direitos Humanos -, para discutirmos o dossiê dos metalúrgicos de Ipatinga, que
mostra e comprova os atos nefastos da USIM[NAS privatizada, dossiê esse
distribuído por nós, nesta Casa. na Sala de Imprensa, na última quinta-feira, quando
o Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga fez uma denúncia da nefasta ação da
USIM[NAS. ao se intrometer nos assuntos daqueles trabalhadores. Para nós, esse é
um fato gravíssimo. O Presidente representa todos os metalúrgicos do SINDIPA. O
dossiê trazido por nós, o qual a imprensa já noticiou. contém até situações de
acidente de trabalho fabricadas para prejudicar aqueles trabalhadores. Queremos
dizer basta a isso. Sr Presidente. Para nós, isso é um desrespeito aos princípios
inerentes ao ser humano.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado Gemido Nascimento,
primeiramente, quero louvar a Deus pela pessoa de V. Exa., que, todas as vezes que
ocupa a tribuna, com simplicidade, mas com muita coerência, tem demonstrado ser
um apologista da causa do povo. Entretanto, peço este aparte a V. Exa. para
aperfeiçoar a exposição da verdade que vou fazer, embora saiba que o tempo não será
suficiente. No dia 4 de abril. dia em que estava viajando, saiu publicada no jornal
"Diário da Tarde" a seguinte reportagem: "Assembléia Legislativa poderá ser
obrigada a cassar o mandato de todos os Deputados do PT por quebra de decoro
parlamentar. Na próxima semana, todos eles repetirão da tribuna como se fossem os
autores das denúncias de participação de Deputados em irregularidades cometidas na
distribuição da subvenção social pelo Legislativo nas votações de projeto de interesse
do Executivo Estadual...". E vai por aí afora. No final está assim: "Desobediência" -
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bem grande e em negrito - "Segundo Durval Ângeio, os petistas não agirão como o
Deputado Raul Lima Neto, que, recentemente, aceitou uma censura verbal por não
conseguir comprovar as suas denúncias de existência de um esquema de compra de
assinaturas de Deputados em projetos que garantissem a liberação de recursos
federais para Prefeituras mineiras em troca de 10% das verbas liberadas pelo
Ministério. Na Bancada do PT ninguém será como Raul Lima Neto".

Querido companheiro, se andarmos na luz, como Jesus na luz está, teremos
comunhão com os outros. E este Poder tem condição de afiar os outros Poderes e
abençoar o povo de Minas Gerais. Todos sabem que a denúncia que fiz foi
encaminhada ao Ministério Público, que resolveu arquivar o processo. Entretanto, fiz
publicamente, expondo a verdade e sem deixar, de maneira nenhuma, de
compreender a função sacerdotal que tenho nesta Casa, porque um político é também
um sacerdote. Mas isso que disse Durval Angelo - que gostaria estivesse presente,
mas a ele vai ser dada ciência do que se passou aqui, é uma demonstração de falta de
caráter, de leviandade, até porque ele não é fiel nem às suas bases. No colégio
eleitoral de Contagem. a Câmara não recebe há seis meses e Durval Angelo não
ocupou essa tribuna nem uma vez para falar contra o Prefeito Newton Cardoso.
Aliás, diga-se de passagem, parece que o PT fez unia aliança com Newton Cardoso
em Contagem.

Falta coerência. Para aqueles que não sabem. até para fazer acordos para vender
projetos em defesa do povo como o que tratava de impostos, como o do D'VÁ, o PT
fez acordo e me deixou sozinho. Isso, sim, é falsidade.

Diga ao Durval que, quando ele quiser falar de mim, que venha à frente, porque
essa alegação nada mais é do que uma intenção de se mostrar superior, o que é uma
demonstração de tremenda inferioridade. Muito obrigado, companheiro.

O Deputado Geraldo Nascimento - Quero agradecer ao Deputado Raul Lima Neto
o aparte. Nós nos sentimos honrados em saber que V. Exa. tem uma postura muito
positiva, no entanto sou obrigado a lhe dizer que temos três Poderes que respeitamos
muito: o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Em qualquer situação dessa
natureza, temos que recorrer a um dos três Poderes. Sinto-me honrado em poder
conceder um aparte a V. Exa.

Basta acompanhar o noticiário pela televisão para se verificar que a saúde do
brasileiro vai mal. Em um único dia, expõe-nos a mídia diferentes aspectos da
questão. invariavelmente negativos. A epidemia de dengue se alastra por todo o
Brasil e, em Belo Horizonte, acha-se fora do controle das autoridades sanitárias
Desde a implantação da cobrança de CPFM, ao que se saiba, o Governo Federal não
apresentou evidência de os recursos estarem sendo efetivamente utilizados na área da
saúde; e está cogitando, agora, de tornar permanente uru imposto que se previa
temporário. Repetem-se os abusos, por parte das administradoras, contra usuários
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dos planos de saúde privados. O Sistema Único de Saúde entra em colapso.
Enfermidades tidas como sob controle ou erradicadas. como a tuberculose e a
hanseníase, mostram claros sinais de recrudescimento. O atendimento a portadores
do vírus da AIDS é precário, e o coquetel de medicamentos que deveria ser
ministrado a todos os doentes torna-se privilégio de alguns. O Pais continua a ser
campeão em mortalidade infantil e em infecção hospitalar. Reiteram-se denúncias de
cientelismo no âmbito da Fundação Nacional de Saúde, que estaria dominada por
parlamentares de base governista e por cartéis de fornecedores de vacinas e
inseticidas. E, finalmente, para adicionar tempero político-fisiológico ao caldeirão de
calamidades. o Presidente da República se empenha. pessoalmente, em comandar a
"fritura" do Ministro da Saúde. Carlos Albuquerque, para colocar, na Pasta, o
Senador José Serra em um processo com conotação de manobra política, em vez de
ser considerado o atendimento do interesse público.

Sem exagero, por conseguinte, podemos afirmar que o panorama é desalentador.
Vale registrar que o próprio Sr. José Serra o reconhece ao declarar que a saúde, no
BrasiL é um problema excessivamente grave para ser objeto de disputa eleitoral, ou
de interesses políticos; afirma estar certo de que facção alguma vai prejudicar o setor
para atender a seus próprios interesses.

Gostaríamos de nutrir a certeza manifestada pelo novo Ministro quanto ao fim dos
interesses espúrios. Não importa que o Sr. José Serra seja - e o será até que nos prove
o contrário - um leigo e um neófito em matéria de saúde. Com boas intenções e
vontade política direcionada para o bem comuta poderá contribuir para que
cumpramos. em curto prazo. as premissas básicas preconizadas pela OMS. Esses
pressupostos, não custa repetir, são os seguintes: proteção do ambiente natural;
higienização das moradias, locais de trabalho. escolas e logradouros públicos;
saneamento rural e urbano; vigilância sanitária: combate às endemias, epidemias e
doenças infecto-contagiosas; fiscalização de produtos alimenticios, bebidas,
medicamentos, cosméticos. instrumentos e aparelhos médicos: prevenção de doenças,
inclusive por meio de imunização; assistência pré-natal e durante o parto; profilaxia
e tratamento dentário: fornecimento de alimentos e de produtos- farmacêuticos
essenciais.

A listagem desses requisitos poderia levar alguns a acreditar que a tarefa é
gigantesca e que realizá-la é uma utopia. Lembramos. no entanto, que essas
premissas estão hoje viabilizadas em muitos países, entre os quais o Brasil,
vergonhosamente, não se inclui. Para focalizar apenas alguns pontos, ressalte-se que
a proteção ao meio ambiente entre nós inexiste.

Essa preocupação em não ficar omisso. portanto, dá o tom deste pronunciamento.
Nossas armas são a palavra e o direito de proferi-la desta tribuna. Nossa mensagem
tem por objetivo levantar a bandeira em prol do bem-estar fisico e mental de nosso
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povo. Exortamos todos - em particular, nossas autoridades - para que façam sua parte
e modifiquem esse quadro injusto. Só se justificará comemorar o dia 7 de abril
quando a saúde deixar de ser, em nosso País, um privilégio de poucos.

Sr. Presidente, eu gostaria de terminar reafirmando o que aconteceu na semana
passada. E um abuso o que acontece hoje com os trabalhadores, especialmente os
metalúrgicos de Ipatinga conforme os dossiês distribuídos por nós na sala de
imprensa. Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, convidados,

imprensa; hoje comemoram-se duas datas de fundamental importância para todos
nós: o Dia Mundial da Saúde e o Dia da Imprensa. Sabemos que a saúde pública no
Pais busca sua identidade. Tivemos no Ministério da Saúde ilustres figuras: Adib
Jatene, Carlos Albuquerque e hoje o Senador Serra. Há muita controvérsia sobre se
seria ou não um nome ideal para assumir esse superministério, que, na verdade, é
responsável pela saúde pública e pela vida do povo brasileiro. Minha opinião é
diferente da do Deputado Wilson Pires, que se manifestou nesta tarde. Acredito que o
Senador Sena, como Ministro da Saúde, mesmo não sendo médico, tem todas as
condições de ser bem sucedido e desenvolver um trabalho sério que vai, realmente,
oferecer uma perspectiva melhor ã Nação.

A saúde pública é um problema de gerenciamento, e isso ficou provado quando o
ex-Ministro Carlos Albuquerque, ao deixar a Pasta virou suas metralhadoras contra
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que a CPMF é um blefe, um
embuste, um imposto que não tem trazido nenhum beneficio á população e que fez
isso e aquilo, fez acontecer, e, na verdade, não teve o seu espaço e as suas palavras
respeitadas pelo Presidente da República.

Aliás, abro parênteses, Sr. Presidente, para chamar a atenção para um fato que se
tem tornado corriqueiro. Quando uma autoridade, federal ou estadual, deixa uma
Pasta ou uma função, já sai atirando para todos os lados, jogando pedras no
Governador e no Presidente da República. Vejam os casos que aconteceram
recentemente com o ex-Ministro da Agricultura, o Senador Arlindo Porto, com o ex-
Secretário de Obras, o Deputado Federal Israel Pinheiro, que, ao deixar a Pasta, vem.
até mesmo, desenvolvendo um trabalho contra o Governador Eduardo Azeredo. Mas
esse é um assunto do qual vamos tratar em outra ocasião, citei esses fatos apenas
para mostrar que, enquanto a pessoa está no poder, ocupando um cargo, está tudo
muito bem mas ao deixar o cargo, começa a arrumar defeitos e vira a metralhadora
giratória contra tudo e todos, principalmente as pessoas que lhes deram a
oportunidade de ocupar, durante um determinado tempo, o cargo.

Voltando ao assunto da saúde pública, na verdade, estamos em busca de um
modelo ideal. Como Deputado Estadual, médico. Vice-Presidente da Comissão de
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Saúde, uma das mais importantes, quero dizer, alto e bom som e de público, que
temos confiança absoluta no Ministro que assumiu a Pasta principalmente depois de
urna entrevista em que ele expôs seus pontos de vista, sua ordem de trabalho para
poder, realmente, desempenhar bem o cargo. Só o tempo dirá se tenho ou não razão,
mas acredito que ele reúne todas as condições para desenvolver bem esse trabalho.
Aliás, não poderia ser diferente, porque não podemos ser céticos, temos que acreditar
que chegamos ao fundo do poço e que alguma coisa tem que ser feita para melhorar a
saúde pública no País e no Estado.

Vejo alguns companheiros Vereadores da nossa querida Matias Cardoso, que são
testemunhas das dificuldades pelas quais passamos, principalmente na área da saúde
pública. Nosso hospital está sendo construido. As dificuldades são muitas, os
recursos que chegam aos pequenos municípios são insuficientes, mas temos que dar
as mãos, acreditar, ajudar os Vereadores, Prefeitos, os governantes desse Estado, o
governante deste País, em busca, pelo menos, de um modelo que possa atender à
grande massa, que passa pelas maiores privações e dificuldades. No Estado. ainda
ternos crianças morrendo de tétano umbilical. Estamos observando e enfrentando
essa epidemia de dengue, temos outras doenças que há muito tempo não apareciam, e
estão ai. na sua capacidade total.

A hanseniase e a tuberculose ainda matam muita gente neste País, mais do que a
AIDS. E um grande desafio que precisa ser encarado, porque, se continuarmos
apenas criticando, levantando os problemas. os defeitos. perderemos o tempo de
unirmos nossas forças em busca de melhor qualidade de vida e de uma melhor saúde
pública.

Outra data que também queremos comemorar é o Dia da Imprensa. Aproveito a
oportunidade para fazer uma saudação à grande imprensa mineira, à imprensa desta
Casa Legislativa, a nossa TV Legislativa, na pessoa do João Carlos Amaral. na
pessoa daqueles que cobremo nosso dia-a-dia. que levam a informação das pessoas
que orientam o povo mineiro, das pessoas que acompanham essa imprensa
responsável e séria. Eu saúdo os jornais e as emissoras de televisão e rádio mineiras
pelo grande trabalho que vêm desempenhando no nosso Estado, na nossa Capital.
Mas peço licença, principalmente aos nossos jornalistas, para citar um fato
extremamente negativo, que muito me preocupou. Uma pequena cidade do Norte de
Minas chamada Varzelándia tem como único meio de comunicação uma rádio
comunitária. Ontem, o jornalista Rubens Fa gundes, que mantém essa rádio
juntamente com a Igreja Católica e as associações, fazia um debate e uns comentários
acerca da administração da cidade de Varzelãndia. dizendo que a cidade necessitava
de maior impulso, precisava ajudar o Prefeito a encontrar urna forma de pagar o
funcionalismo, que há cinco meses não recebe. Fazia algumas críticas construtivas,
alguns comentários. quando, de repente, chega à porta da Rádio Nova FM de
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Varzelândia um carro da policia com três policiais, que levam o Sr. Rubens
Fagundes preso, sob a acusação de estar desacatando a autoridade do Prefeito
Municipal da cidade. Vejam bem em que situação nos encontramos. No final deste
século, na virada do milênio, um jornalista não pode dar as suas impressões e
discutir com a comunidade porque ainda existe um resquício da truculência um
grupo de pessoas que não acreditam que estamos vivendo numa verdadeira
democracia e mandam prender o Sr. Rubens Fagundes, fazendo do Delegado. Dr.
José Carlos. um verdadeiro empregado da Prefeitura.

Imediatamente, Srs. Deputados, entramos em contato com o Delegado Santos
Moreira e com esse Delegado, que usou de sua autoridade, que usou de truculência,
que nos lembrou alguns anos passados, na época da ditadura, quando o povo
brasileiro tinha que tapar a boca, ficar amordaçado. Rememorando esses tempos. o
Delegado manda prender o Sr. Rubens. Hoje, pela manhã, esse mesmo Delegado,
acompanhado de unia outra pessoa, que se identificou como sendo da Policia
Federal, foi à rádio, requisitando, lacrando e levando todos os aparelhos do único
meio de comunicação daquela cidade. O Sr. Rubens mostrou a documentação,
provando que essa rádio comunitária, que transmite a missa e os cultos religiosos
evangélicos e católicos, estava sendo legalizada, mas teve seus aparelhos lacrados,
tomados à força, ficando a cidade sem esse meio de comunicação. A população não
aceitou o fato, e mais de duas 2 mil pessoas foram à porta da rádio, hipotecando
solidariedade ao Rubens e mostrando que talvez a democracia e a liberdade não
tenham chegado a Varzelãndia. criando-se um verdadeiro problema naquela
localidade.

Faço essa denúncia, nesta tarde, diante de Vereadores do Norte de Minas que
conhecem muito bem a cidade de Varzelándia, diante dos nossos colegas Deputados
e, principalmente, diante do povo mineiro, que prima pela liberdade e não aceita
mais os idos da truculência e os idos da brutalidade, para que fatos iguais a esse não
se repitam- principalmente no Dia Mundial da Imprensa, que deveria ser o dia da
liberdade, o dia da comemoração das grandes vitórias que tiveram à frente a valorosa
imprensa mineira e brasileira. Registramos esse fato negativo. Vamos tomar todas as
providências, mostrando que o coronelismo já acabou e que os currais eleitorais do
Norte de Minas, graças a Deus, estão na sua fase final, estão no seu ocaso. Não
podemos aceitar que a imprensa, que é a voz do povo, seja calada como foi.

Fica. Sr. Presidente, a nossa indignação, neste momento. Espero que esta Casa.
através da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, possa manifestar-se
publicamente contra esse ato de terrorismo que chocou o povo de Varzelândia e o
povo do Norte mineiro e calou a voz da única pessoa que teria coragem de ir à
tribuna e denunciar o descaso da administração da cidade de Varzelãndia. uma
cidade com quase 20 mil habitantes Muito obrigado.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente. Srs. Deputados, para falar da

devastação, da depredação e do descaso que as companhias mineradoras,
principalmente, estão manifestando com relação ao nosso meio ambiente, aos nossos
rios, inscrevi-me entre os oradores ilustres desta Casa. Digo que me inscrevi entre os
ilustres porque acredito que cada um daqueles que sobe nesta tribuna é ilustre,
porque foi escolhido pelo povo para representá-lo nesta Casa da palavra, nesta Casa
parlamentar.

Fotografias e documentos importantes já estão em nossas mãos, provando que a
destruição e a devastação das nossas matas ciliares. dos nossos rios e dos nossos
leitos de rio acontecem de forma acintosa, severa, vergonhosa e com a conivência,
evidentemente, de autoridades responsáveis pelo cuidado do meio ambiente. Mas
isso, tenho certeza de que a CPI que apura a poluição e a corrupção causadas pelos
garimpos há de mostrar ao povo de Minas Gerais.

Como meu coração ficou triste, no momento em que entrei aqui e me trouxeram
uma cópia, obtida por fax, do "Diário da Tarde", com a notícia: "Assembléia pode
cassar todos os Deputados do PT'. Percebemos que os Deputados entrevistados
tiveram a tendência farisaica de se promovereni de urna forma corrupta, porque a
corrupção é aquilo que não é legal, é aquilo que não se renova para a perfeição. A
corrupção se dá nas caladas das decisões que não podem ser públicas porque são
más. E as obras más precisam ser feitas apenas no escuro, a fim de que a luz não
revele aos ouvintes, aos espectadores e aos interessados a intenção do coração de
quem denuncia e acusa. Mas agora eles estão deparando com a verdade, porque nada
podemos contra a verdade, nada podemos senão pela verdade. A palavra quando é a
verdade, penetra até a divisão da alma e do espirito, juntas e medulas, trazendo à
tona a intenção do coração humano. Precisamos tomar cuidado, particularmente nós,
que lidamos com a escrita, porque na época de Jesus os escribas eram amigos dos
fariseus.

Mas o que quem dizer é que nessa reportagem fica claro e patente que o teatro
continua, quando não tememos a Deus e não almejamos algo mais perfeito. Quanto a
mim, não julgo havê-lo alcançado. mas uma coisa sei: esquecendo-me das coisas que
para trás ficam e olhando para aquelas que estão diante de mim, sigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. São palavras do
apóstolo Paulo, ou seja, são palavras dele e de todos aqueles que sabem que podemos
atingir um alvo, que é o bem-estar, é a justiça, é a paz e é a felicidade do povo
brasileiro. mas que ele nunca poderá ser atingido enquanto houver falsidades e
hipocrisias.

Essa alegação foi feita no "Diário da Tarde". onde se dizia que a Assembléia
Legislativa poderá ser obrigada a cassar o mandato de todos os Deputados do PT.
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Diz ainda: "Segundo o Deputado Durval Ángelo, os pelistas não agirão conforme o
Deputado Raul Lima Neto, que recentemente aceitou uma censura verbal por não
conseguir comprovar a sua denúncia de existência de um esquema de compra de
assinaturas de Deputados em projetos que garantissem a liberação de recursos
federais para Prefeituras mineiras em troca de 10% das verbas liberadas pelos
ministérios. Na Bancada do PT ninguém será como o Deputado Raul Lima Neto".

Interessante, quando denunciamos esse esquema, a Casa decidiu que o Ministério
Público iria apurar. Estivemos em Brasília, e a Câmara Federal decidiu encaminhar
a questão para que a Polícia Federal e o Ministério Público tomassem as providências
cabíveis. No entanto, esse Deputado nunca foi intimado, porque a acusação foi
arquivada.

Srs. Deputados, estranha-me a astúcia e o veneno daqueles que não têm
compromisso com a verdade e que não se importam em denegrir quem quer que seja.
Ainda que não tenham nada para falar contra fhlani, porque são acostumados
hipocritamente a repassar uma imagem que não têm para o povo brasileiro. Porque
alguns dos acordos fechados nesta Casa provam que o PT foi obscuro com o povo.
Discursos foram feitos desta tribuna de forma hipócrita, uma vez que já se sabia e já
se havia aceitado a proposta do Governador do Estado de votar o aumento do IPVA
em troca do aumento da subvenção.

O PT, que se havia comprometido conosco de ir até o fim, não foi. Quando
interpelados por mia os Deputados disseram que isso é costume. Mas saibam,
senhores do PT, que está chegando uma época dos bons costumes, e acreditamos
nisso, porque cremos que todo homem é capaz de examinar a si próprio, reconhecer
o seu próprio erro e voltar-se para a luz, que é Jesus Cristo. A minha vida tem de ser
um livro aberto, porque sou um parlamentar, e a exponho a todos, pelo que fiz um
requerimento.

Sr. Presidente, eu gostaria somente de ler o requerimento, que encaminhei aos
membros da Bancada do PT, que se recusaram a assina ..... "Venho, na forma
regimental, requerer a V. Exa. que se instaure imediatamente nesta Casa uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias de irregularidades nos
repasses das verbas públicas e subvenções sociais". Porque aquele que anda na luz
não teme, porque o fruto da luz é justiça, paz e alegria no Espirito Santo. Muito
obrigado.

Y Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho)- Esgotada a hora destinada à Ia

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

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

nesta reunião pelos Deputados Dimas Rodrigues - alteração do seu nome civil para
Aldimar Dimas Rodrigues e solicitação de que sejam tomadas as providências
necessárias à regulamentação junto aos setores desta Casa (Ciente. Publique-se.); e
Mauri Torres - indicação do nome do Deputado Alvaro Antônio para atuar como
Vice-Líder do Bloco Social Trabalhista, em substituição ao Deputado Alencar da
Silveira Júnior (Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.).

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"

para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião ordinária de aninhi dia 8, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 73 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Maria Barros.
José Henrique, Gilmar Machado e Sebastião Navarro Vieira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado José
Maria Barros. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Henrique que
próceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
mémbros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a debater a implantação do grupo de trabalho
a que se refere a Lei Estadual n° 12.766, de 1998.Após. convida a adentrar no recinto
o Dr. João Antônio Filõcre Saraiva. Secretário Adjunto de Estado da Educação; a
Profa. Romilda Mourão Gontijo. da UEMG; a Profa. Dalva Cifuentes Gonçalves; os
Profs. João Batista Domingues Filho e Ana Maria Said. da UFU; os Profs, Juarez
Gomes Sofiste e Mário José dos Santos, da UFJF; os estudantes Christiam Dani de
Lima e Antônio Marcos Ferreira Júnior, da UFU; Sérgio Luis Pinto Coelho, da
UFJF; Flávio Neto Fonseca. Mauro Chiari e Marcelo Cândido Silveira, da FAFICH.
O Deputado Guinar Machado. autor do requerimento que motivou a reunião. usa da
palavra para suas considerações iniciais. A seguir. o Presidente concede a palavra
aos convidados e aos Deputados. Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas
taquigráficas. Após as considerações finais, o Presidente agradece a presença dos
convidados e suspende os trabalhos para que eles possam retirar-se do recinto.
Reabertos os trabalhos. o Deputado José Henrique lê o convite enviado pelo
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Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Minas, Sr. Gilman Viana
Rodrigues, para a solenidade comemorativa da parceria com a "Open University". e
a correspondência enviada pelo Dr. Evando Mirra de Paula e Silva. Presidente da
Fundação CETEC. convidando a Comissão para uma visita à instituição. A seguir. o
Presidente passa a designar os relatores das seguintes matérias: Projetos de Lei n°s
836196 e 1.456197 (Deputado Gilmar Machado); 1.439 e 1.441/97 (Deputado José
Henrique); e 1.582197 (Deputado Marco Regis); Requerimentos n os 2.505 e 2.506/98
(Deputado José Henrique). Esgotada a P Parte da reunião, o Presidente passa à 2
Fase da Ordem do Dia. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n°s
2.505 e 2.506198 com emendas que receberam o n° 1.0 Presidente passa á V Fase da
Ordem do Dia e, para apresentar requerimento de sua autoria.transfere a direção dos
trabalhos ao Deputado José Henrique. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento emque solicita reunião conjunta desta Comissão com a de Assuntos
Municipais e Regionalização, no dia 15 de abril. às 9li30min.. para se ouvir a
explanação do Prof Aluisio Pimenta, Magnífico Reitor da UEMG, acerca da
implantação da Universidade e das diretrizes para 1998. Retomando a direção dos
trabalhos, o Deputado José Maria Barros submete a votação - e é aprovado -
requerimento do Deputado José Henrique.em que solicita uma audiência pública para
se analisar o relatório entregue ao Conselho Estadual de Educação pela Comissão
Especial encarregada de estudar a implantação das disciplinas Filosofia e Sociologia
no ensino médio das escolas públicas. A seguir, são aprovados, em redação final- os
Projetos de Lei nas 1.340, 1.3427 1.353. 1.388, 1.412 e 1.434/97. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 1998
José Maria Barros. Presidente - Gilinar Machado - José Henrique.

ATA DA 63 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e seis de março de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dimas Rodrigues, Arnaldo Penna e Kemil Kumaira (substituindo este ao Deputado
Ailton Vilela, por indicação da Liderança do PSDB). membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimentaL o Presidente. Deputado Dimas Rodrigues,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Kemil Kumaira que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir. o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei n°s
1.249, 1.276, 1.309, 1.367. 1.369, 1.402, 1.409, 1.410, 1.415 a 1.418, 1.420 a 1.422,
1.430 a 1.432, 1.435, 1.436, 1.451 e 1.458/97. Encerrada a P Parte dos trabalhos.
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passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de matéria de
deliberação conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.249, 1.276. 1.309.
1.367, 1.369, 1.402. 1.409, 1.410, 1.415 a 1.418. 1.420 a 1.422, 1.430 a 1.432,
1.435, 1.436, 1.451 e 1.458197 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 1998.
Dunas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna - Aliton Vilela,

ATA DA 4fl REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR. DE
INQUÉRITO PARA- NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAÇÃO DOS
ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL - DOPS
Às dez horas e quinze minutos do dia trinta e um de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta.
Wilson Pires. Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão. membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Carlos Pimenta,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir. o Presidente faz a leitura do Oficio n° 1.087/98, enviado pelo Sr. Márcio
Barroso Domingues. Diretor do Instituto de Identificação, encaminhando a
documentação solicitada pela Comissão. O Presidente determina que os documentos
sejam anexados aos autos e. ouvidos os membros da Comissão. solicita seja agendada
uma visita dos Deputados, juntamente com uma equipe de técnicos da Casa. ao
Instituto de Identificação, no dia 1° de abril. às 16 horas, para se proceder ao exame
da documentação referente aos arquivos do antigo DOPS. E realizada uma discussão
a respeito do procedimento de lacrar os referidos arquivos, da qual participam todos
os Deputados. O relator, Deputado Ivair Nogueira, aproveita para passar às mãos do
Presidente. Deputado Carlos Pimenta, os documentos recebidos por ele em seu
gabinete, entre os quais novas fichas, supostamente dos arquivos cujo destino se
apura. O Presidente determina que, oportunamente. seja encaminhado requerimento
ao Presidente da Casa. solicitando a substituição dos membros desta CPI que não
estão comparecendo às reuniões. A seguir, esclarece que a finalidade da reunião é
ouvir o depoimento do Deputado Federal Nilmário Miranda. que envia fax para
justificar a sua ausência. e do Dr. Michel Le Ven. cientista político da Universidade
Federal do Estado de Minas Gerais, a quem convida a compor a Mesa. Com a
palavra, o convidado faz a sua exposição, e, logo após, são feitos a ele
questionamentos pelos Deputados Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão. O
Presidente passa a palavra ao Dr. Michel Le Ven para que faça suas considerações
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finais, O Deputado Adelmo Carneiro Leão, com a palavra, apresenta requerimento,
em que solicita sejam convidados os Srs. Afonso Celso Lana Leite, Nilo Sérgio de
Menezes Macedo, Antônio Fernando Marques de Aguiar. Maria Laudelina Garcia de
Carvalho e um representante do Movimento Tortura Nunca Mais para participarem
da reunião que esta Comissão fará realizar no dia 7 de abril. às 10 horas. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado. E necessário registrar que o conteúdo desta
reunião encontra-se, na íntegra, nas notas taquigráficas. A Presidência agradece ao
convidado os valiosos subsídios prestados a esta Comissão e, cumprida a finalidade
da reunião, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Carlos PimentaPresidente - Adelino Carneiro Leão - Wilson Pires - Ivair

Nogueira.
ATA DA 9S REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,
Wilson Trópia e Ambrósio Pinto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, assume
regimentalmente os trabalhos, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não havendo correspondência a ser
lida o Presidente distribui os Projetos de Lei n°s 1.580/97 e 1.616198 ao Deputado
Bené Guedes; 1.586/97 e 1.611198 ao Deputado Carlos Pimenta; 1.573197. 1603 e
1.627198 ao Deputado Wilson Trópia; 1.588/97 e 1.602198 ao Deputado Anivaldo
Coelho. A seguir. o Presidente passa à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados no 20 turno os Projetos de Lei n°s 1.448197 (relator: Deputado
Bené Guedes); e 1.476/97 (relator: Deputado Wilson Trópia). -Submetidos a
discussão e votação, são aprovados em turno único os Projetos de Lei n°s 1.507
.1.520 1.553 e 1.562197. todos com emendas que receberam o n° 1 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho); 1.508, 1.529, 1.536 e 1.567197 (relator: Deputado
Wilson Trópia); 1.534. 1.560 e 1.563/97 (relator: Deputado BeM Guedes). A seguir.
o Presidente passa à discussão e à votação dos Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 1.421, 1.435. 1.436, 1.432, 1.431, 1.417, 1.418, 1.420, 1.458,
1.451, 1.430, 1.422, 1.369, 1.402, 1.249, 1.276, 1.309, 1.367, 1.409, 1.410, 1.415 e
1.416197, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Carlos Pimenta. Presidente - Anivaldo Coelho - Bené Guedes.

ATA DA r REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às dez horas e quinze minutos do dia primeiro de abril de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Irani Barbosa,
Ronaldo Vasconceilos. Luiz Fernando Faria. Antônio Roberto e Mauro Lobo,
membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente também o Deputado Ivo
José. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Irani Barbosa, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata
da reunião anterior. O Deputado Ronaldo Vasconceilos requer a dispensa da leitura.
o que é aprovado pela Comissão. O Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos
Deputados que a subscrevam. A seguir, informa que a reunião se destina a ouvir, em
audiência pública. diversos convidados a respeito da aplicação da Lei Federal n°
9.605. de 1212/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Na oportunidade, convida a tomar
assento à Mesa o Dr. Gilberto Passos de Freitas. Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e Presidente da Comissão Interininisterial
responsável pela elaboração do anteprojeto de lei dos crimes contra o meio ambiente;
o Dr José Carlos Carvalho. Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável: a Dra. Cláudia Maria Dias Coelho Pessoa.
Procuradora do IB~ representando o Dt Jáder Pinto de Campos Figueiredo.
Superintendente desse órgão; o Dr Mauricio Andrés Ribeiro, Presidente da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM-; o Dr. Jatbas Soares Júnior.
Promotor Público do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, e o Dr. Marcelo
Leonardo. Presidente da OAB-MG. Registra-se a presença do Dr. Sheley Carneiro,
Presidente do Conselho de Empresários para o Meio Ambiente do Sistema FIEMG:
do Dr. Ricardo Aguilar Galeno. Coordenador de Controle e Fiscalização do IEF; da
Sra Edna Cardozo Dias. Presidente da Liga de Prevenção à Crueldade contra o
Animal; do Dr. Mário Werneck. Presidente da Comissão de Meio Ambiente da
OAB: do Dr. Joaquim Marfins da Silva. Chefe da Assessoria Jurídica da FEAIvL e do
Dr. Ricardo Carneiro. Assessor Jurídico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável. Autor do requerimento que motivou a reunião.o
Presidente faz suas considerações iniciais, ressaltando as implicações da nova lei
ambiental. sancionada recentemente pelo Presidente da República, e passa a palavra
ao Desembargador Gilberto Passos de Freitas, que aponta como maior avanço da lei
a definição de penas adequadas às inflações e a responsabilidade penal juridica, para
que as empresas não fujam das penalidades. Com  a palavra, a Dra. Cláudia Pessoa
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discorre sobre os aspectos administrativos da citada lei, destacando que a definição
das responsabilidades criminais é uma das principais inovações da lei em discussão,
tendo em vista o seu auxilio ao Judiciário na tomada de posicionamento e na
interpretação dos casos.Após. o Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável tece suas considerações sobre o tema objeto da
reunião.A Presidência passa a palavra aos demais convidados e registra, também, a
presença da Sra. lima Amida de Araújo Abreu. Presidente da ADUCOM-MG; das
Dras. Maria de Fátima Mendes e Veridiana Cristina Tornich. da Comissão de Meio
Ambiente da OAB-MG; da Sra. Maria Assunção de Oliveira, da Sociedade São
Francisco de Proteção dos Animais de São João dei-Rei;dos Drs. Luiz Raimundo do
Nascimento. Manilha Moreira Marques, Alessandra Marques Serrano, Rosângela
Ribeiro Oliveira, Cassandra Dias Castro e Helenice Mendes Miranda. advogados do
IEF; da Dia. Gina Carvalho, advogada da OAB; da Dra Gelva Costa Rodrigues. da
Comissão de Meio Ambiente da OAB; do Sr. Augusto Henrique Horta da FEAM: do
Dr. Luiz Lobo. Assessor da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Sr. José Amador Ubaldo, da Câmara Municipal de
Belo Horizonte; da Profa. Dardánia Fonseca Lisbôa; do Dr. Morvan Rocha Fiúza-
veterinário. e do Sr. Antônio Marcos Belo, da COPASA-MG. Em seguida, passa á
fase dos debates, com a participação dos convidados e dos parlamentares, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão pana a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Ronaldo Vasconceilos. Presidente - Antônio Roberto - Mauro Lobo - Gemido

Nascimento - Marcos Helênio.
ATA DA 87a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas e quinze minutos do dia primeiro de abril de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva,
Marcos Helênio, Arnaldo Perna e Antônio Andrade, membros da Comissão
supracitada. Registram-se as presenças dos Deputados Péricles Ferreira, Jorge
Eduardo de Oliveira e Bilac Pinto. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo
Perna que proceda á leitura da ata da reunião anterior. Atendendo a pedido de
dispensa. o Presidente dá a ata por aprovada, solicita aos membros da Comissão que
a subscrevam e informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. O Presidente registra a presença do ex- Secretário de Assuntos Municipais,
Deputado Federal Carlos Mosconi, convocado para prestar esclarecimentos acerca da
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distribuição de subvenções sociais pela Secretaria de Assuntos Municipais, em
atendimento a requerimento do Deputado Marcos Helênio aprovado em Plenário.
Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio esclarece o motivo que o levou a
apresentar o citado requerimento. Após, o convidado discorre sobre a distribuição de
recursos para Prefeituras e entidades de utilidade pública por meio dos programas
PADEM e Pró-Comunidade. Também fazem uso da palavra os Deputados Marcos
Helênio e Arnaldo Penna. A seguir. o Presidente agradece o comparecimento do
convidade e suspende a reunião para os cumprimentos de praxe. As 11 horas, o
Presidente, verificando a inexistência de "quorum" para o prosseguimento da
reunião. agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 1998.
Ajalmar Silva. Presidente - Arnaldo Perna - Marcos Helênio - Gemido

Nascimento.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO IIINICO DO PROJETO DE LEI N° 1.575197

Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela. de autoria do Deputado Toninho Zeitune. visa a declarar
de utilidade pública a Loja Maçónica Alvaro Cavalcanti de Oliveira n° 81, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Após sua publicação, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça. que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade.

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

Fundamentação
A referida entidade tem como intuito o aperfeiçoamento do homem e o progresso

da humanidade por meio da busca da verdade, dos princípios de liberdade, igualdade
e fraternidade.

Procura também atuar na sociedade mantendo creches e casas de repouso para
idosos carentes.

Desenvolvendo relevante trabalho, justo se faz declará-la de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.575/97 na
forma original.

Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.587/97

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epígrafe visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE - de Capelinha com sede no município de Capelinha.

Examinado o projeto pela Comissão de Constituição e Justiça que, no plano legal,
não encontrou impedimento ã sua tramitação, deve este órgão colegiado deliberar
conclusivamente sobre a matéria, em cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade referida tem como principal objetivo prestar atendimento a deficientes

fisicos e mentais, visando ao seu bem-estar e á sua integração na sociedade.
Pelas atividades de caráter assistencial que vem reahi7ando, torna-se merecedora do

titulo declaratõiio de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.587197 na
forma proposta.

Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARÁ TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.599198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Wanderley Ávila. propõe seja declarado

de utilidade pública o Grupo Ministério de Assistência Renovadora, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação	 -
O objetivo do Grupo Ministério de Assistência Renovadora é estudar o espiritismo

umbandista, assim como praticá-lo dentro das normas legais. além de incentivar a
filantropia entre seus associados.

Trabalha, portanto, para difundir esse campo doutrinário e para promover o bem-
estar social da comunidade.

Acreditamos, pois. ser a instituição merecedora do titulo de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ti0 1.599198 na forma
original.
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Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO IIINCO DO PROJETO DE LEI N° 1.600198
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei "° 1.600198. do Deputado Gemido Rezende. visa a declarar de

utilidade pública o órgão Assistencial Infantil Miriã, com sede no Município de
Ituiutaba.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada ã Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade. Vem agora o
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, na forma regimental.

Fundamentação
A entidade em questão vem prestando significativos serviços de natureza social,

uma vez que tem atuado principalmente junto às pessoas desprovidas de recursos
financeiros, promovendo atividades nas áreas de educação. cultura, saúde e lazer.

Fica demonstrado. pois, que ela se tomou merecedora do título declaratório de
utilidade pública proposto.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.600198 na

forma proposta.
Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho. relator.

PARECER PARA TURNO [JMCO DO PROJETO DE LEI N° 1.601198
Comissão de Saúde

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Durval Angelo, propõe seja declarada de

utilidade pública a Sociedade Beneficente Hospital São Sebastião de Inhapim -
SOBEM -, com sede no Município de Inliapim.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que não encontrou óbice à sua tramitação e apresentou-lhe a Emenda & 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A SOBEifi foi fundada há 50 anos, com a finalidade de manter e administrar o

Hospital São Sebastião de Inhapini.
Seu trabalho consiste em garantir melhores, mais baratos e eficazes serviços de

saúde aos moradores de Inhapim.. atendendo e abrigando indigentes e mantendo um
ambulatório para consultas médicas.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição a torna
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merecedora do titulo declaratório de utilidade pública proposto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.601198 com a

Emenda n°1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1998.
Jorge }lnnna'z. relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.605/98
Comissão do Trabalho, da Presidência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado José Militão. o projeto de lei em tela objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Pró-Comunidade de Conquista, com sede no
Município de Conquista.

Após ser publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o assunto, nos termos
do art. 103, L "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O principal objetivo da Associação é representar e difundir os interesses comuns

dos moradores, frente aos poderes públicos e privados, no que concerne à melhoria
da sua qualidade de vida.

Para isso, desenvolve ações visando à proteção da família, da maternidade, da
infância e da velhice, as quais se traduzem sobretudo, no combate à fome e à miséria
e na melhoria do sistema de saúde.

Além das atividades citadas, preocupa-se com a divulgação da cultura e do esporte
e com a proteção do meio ambiente.

Pelo desenvolvimento de tão relevante trabalho, justo se faz declarar a entidade de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.605198 como

redigido originalmente.
Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.606198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado José Militão, o projeto de lei em epígrafe visa a declarar

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Rosário, com sede no
Municipio de Conquista.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça.
que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103,
1. 'a', do Regimento Interno

Fundamentação
São objetivos da Associação mencionada defender os interesses comuns, priorizar

ações que visem à promoção social e promover eventos esportivos. entre outros.
Pelos relevantes serviços que ela vem prestando à comunidade, merece ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.606198 na
forma apresentada.

Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.312/97
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epigrafe visa a

declarar de utilidade pública a Loja Maçónica Haroldo da Silva Mendes n° 836, com
sede no Município de Guarará.

Após a sua publicação, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade referida tem por principal objetivo desenvolver os princípios da

fraternidade e da filantropia.
Envida esforços. também, em prol do aperfeiçoamento moral, social e intelectual

do homem, incentivando seus membros a se tornarem exemplos de conduta.
Assint implementando tais iniciativas dentro dos princípios gerais da maçonaria,

justa se torna a sua declaração de utilidade pública.
No entanto, necessária se faz a aprovação de emenda ao projeto de lei, para que

possamos esclarecer o nome correto da entidade.
Conclusão

Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.312/97 com a
Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
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"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Haroldo da Silva

Mendes n° 836. com sede no Município de Guarará.'1.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1998.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.376197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, visa a declarar

de utilidade pública a Ação Comunitária Beneficente Setelagoana - ACOMBSEL -?
com sede no Município de Sete Lagoas.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a
Emenda n° 1. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para deliberação
conclusiva, na forma regimental.

Fundamentação
A ACOMBSEL foi fundada após a constatação, no local onde está situada, de

ideais coletivos de procura por uma vida melhor.
Com o objetivo de desempenhar as funções a que se propõs, promove distribuição

de cestas básicas e remédios, além de desenvolver atividades culturais e sociais.
Assim, mantém acesa a esperança de um futuro melhor em todos os moradores do
Bairro Progresso.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.376/97 no 1°

turno com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.405/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Nau, o Projeto de Lei n° 1.405/97 visa a dar a

denominação de Dr. João Cordeiro à MGT-464, que liga o trevo da cidade de
Sacramento à Rodovia MG-428.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo n° 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos regimentais.

Fundamentação
O referido trecho rodoviário encontra-se sem denominação oficial, conforme atesta

o Diretor-Geral do DER/MG. Assim sendo. é justa e oportuna esta homenagem, visto
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que o Dr. João Cordeiro, na condição de homem público. destacou-se como um dos
principais Prefeitos de Sacramento. Foi incansável administrador e sempre buscou
recursos que promovessem o bem-estar da comunidade.

Dessa forma, a denominação proposta representa ato de consideração a urna
grande pessoa e líder político incontestável.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.405197 no 1"

turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Marcos Helênio. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.474197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Wanderlev Ávila. o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pública o Núcleo Servos Maria de Nazaré, com sede no
Município de Uberlândia.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o assunto,

reconhecemos a importância em se declarar de utilidade pública a entidade
mencionada. tendo em vista a relevância dos serviços que presta às pessoas carentes
do Município de Uberlândia nas áreas social, educacional e médico-hospitalar.

Conclusão
Mediante o exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.474/97 na

forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.484197
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei no 1.484197 visa a

declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Judô - FMJ -. com sede no
Município de Belo Horizonte.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a
Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para o 1° turno de deliberação
conclusiva, conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
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A entidade em questão vem prestando importante contribuição ao esporte. uma vez

que tem como principal objetivo lutar pelo desenvolvimento do judô. Para isso,
organiza campeonatos e competições e aperfeiçoa técnicas, além de enaltecer o
sentimento de mineiridade e brasilidade em seus atletas.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho já realizado pela instituição a torna
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Em vista do aludido, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.484197 com a Emenda n°1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões.8 de abril de 1998.
José Henrique. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.481/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Sociedade Assistencial Clara de Fontaine, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Após aprovação do projeto no 1° turno, sem emenda compete a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela tem por finalidade dar orientação

psicológica às pessoas que a ela recorrem em estado de descontrole emocional.
Pelo trabalho de prevenção ao suicídio, por meio da prestação de assistência

espiritual e da terapia de apoio, acreditamos ser a entidade merecedora do titulo de
utilidade pública proposto.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.481197 no 20 turno,

na forma original.
Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.482197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela objetiva declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Salomé.
com sede no Município de Betim.

Aprovado o projeto no 1° turno. sem emenda, compete agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
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Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,
reconhecemos a importância em se declarar de utilidade pública a referida entidade,
devido aos bons serviços prestados à comunidade de Betim.

A Associação desenvolve importantes trabalhos em prol do bem-estar social nas
áreas de saúde. educação e lazer.

Também vem lutando pela preservação ambiental, visto que as indústrias do
Município de Belim. em flanco desenvolvimento, acarretam danos inevitáveis à
natureza local.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.482197 no 2°

turno, na forma original.
Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Carlos Pimenta. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.486197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1486/97. do Deputado Elmo Braz. objetiva declarar de

utilidade pública a Associação dos Bairros Giovannini. Santo Elói e Vila Bom Jesus
- ABAGISEVI -, com sede no Municipio de Coronel Fabriciano.

A proposição foi aprovada no 1° turno, em sua forma original. Cabe agora a esta
Comissão, regimentalmente apoiada, sobre ela deliberar conclusivamente no 2°
turno.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria em pauta,

entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a ABAGISEVI, tendo em
vista a importância de seus serviços, cujo objetivo é o combate à fome e à pobreza
por meio da assistência às famílias carentes.

Com o seu trabalho, a referida entidade vem contribuindo imensamente com o
aprimoramento social de parcela significativa dos moradores de Coronel Fabriciano.

Conclusão	 -
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.486197 no 2°

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho. relator-

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.487197
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Amaral, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Creche Comunitária Dr. Pérsio Pereira Pinto - CCPPP -, com
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sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

reconhecemos a pertinência em se outorgar o título de utilidade pública à entidade
mencionada, tendo em vista a importância de seus trabalhos em prol da defesa dos
direitos sociais básicos das crianças carentes da comunidade onde atua,
principalmente no que conceme à educação, à saúde e ao lazer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.487/97 no 20

turno, na forma original.
Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Anivaido Coelho, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.488197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

objetiva declarar de utilidade pública as Obras Sociais da Paróquia de São Paulo,
com sede no Município & Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1° turno, como redigido originalmente, compete a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade Obras Sociais da Paróquia de São Paulo desenvolve ações relevantes

com vistas a assistir espiritual e materialmente a população necessitada do bairro que
lhe empresta o nome.

Acreditamos, então, ser oportuno outorgar-lhe o titulo de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões acima mencionadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.488197 no 2° turno, na forma proposta.

Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Bené Guedes. relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.372 /97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.372197, de autoria do Deputado Wanderlev Ávila. que
declara de utilidade pública a Loja Maçônica Unificada e Plena n° 245, com sede no
Município de Lagoa Santa foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°
turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.372197
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Unificada e Plena n° 245, com sede

no Município de Lagoa Santa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Unificada e Plena n°

245, com sede no Município de Lagoa Santa.
Au. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Perna. relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.429197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.429197. do Deputado Gemido Rezende, que declara de
utilidade pública a Fundação Nossa Senhora da Abadia, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.429197
Declara de utilidade pública a Fundação Nossa Senhora da Abadia, com sede no

Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Nossa Senhora da Abadia,

com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.497197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.497197, do Deputado Dilzon Melo, que declara de utilidade
pública o Estrela Esporte Clube. com sede no Município de Itaúnaa foi aprovado nos
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turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.497197
Declara de utilidade pública o Estrela Esporte Clube, com sede no Município de

Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Estreia Esporte Clube, com sede no

Município de Itaúna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente: Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.498197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.498/97, do Deputado Dilzon Meio, que declara de utilidade
pública o Guarani Esporte Clube, com sede no Município de Itaúna, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.498/97
Declara de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no Município de

Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no

Municipio de Itaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO
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- O Sr. Presidente despachou. em 7/4/98, a seguinte comunicação:
Do Deputado Paulo Scliettino. dando ciência do falecimento do Dr. João Luiz

Alves Valadão. Delegado de Policia. ocorrido em 14/3/98. nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)



248
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA. 14 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA 3593 REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 8/4/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Elmo Braz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ia 1 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.690 e 1.691198 - Requerimentos nas 2.551 a
2.553198 - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Marcelo Gonçalves. Elmo
Braz, Wilson Pires, Maria José Haueisen Raul Lima Neto e Ivo José - Questão de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar
da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Admito - Anivaldo
Coelho - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - DJalma Diniz -
Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glvcon Terra Pinto - Hely Tarqiumo - bani Barbosa -
Ivaij Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Henrique - José Maria Barros - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconceilos - Wilson Pires -Wilson Trópia.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Marcelo Gonçalves. 3 0-Secretário, nas funções de 20-Secretário,

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

- 0 Deputado Elmo Braz, 1°-Secretário, lê a seguinte correspondência:
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OFÍCIOS

Do Sr. Cristóbal R Orozco. Cônsul-Geral dos Estados Unidos, agradecendo a
acolhida que teve por ocasião de sua visita a esta Casa.

Do Sr. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça. Secretário de Transportes e
Obras Públicas. comunicando a impossibilidade de seu comparecimento a reunião
para a qual foi convidado. (- A Comissão de Transportes.)

Do Sr. Luiz Antônio Ribeiro. Presidente da Comissão Permanente de Bingo da
Secretaria da Fazenda. encaminhando. em atendimento a solicitação da CPI dos
Bingos, relatórios relativos aos sorteios por ela autorizados. (- A CPI dos Bingos.)

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.690198

Declara de utilidade pública a Banda Filarmônica Edmundo Araújo, com sede no
Município de Monte Azul.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Banda Filarmônica Edmundo

Araújo, com sede no Município de Monte Azul.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 2 de abril de 1998.
Gil Pereira
Justificação: A referida entidade é unia organização civil, sem fins lucrativos, a

qual participa de eventos religiosos, folclóricos e sociais, buscando. ainda,
abrilhantar reuniões de caráter cívico e cultural do município e de toda a região
norte-mineira.

Com o objetivo de perpetuar urna tradição milenar. a Banda vem resistindo
bravamente à invasão do som eletrônico, tão comum em nossos dias, procurando
resgatar a beleza singela dessa manifestação popular, tão cara aos nossos municípios
do interior.

Dessa forma, conto com o apoio dos nossos pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI N° 1.691198
Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro Cansanção - AABC -,

com sede no Município de Salto da Divisa.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro

Cansanção - AABC -, com sede no Município de Salto da Divisa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,	de	de 1998.
Maria José Haueisen
Justificação: A Associação Amigos do Bairro Cansanção - AABC -, de Salto da

Divisa fundada em 27112/81, é sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como
fim precípuo o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade.

Seu estatuto determina que ajude e ampare os menos favorecidos, possibilitando-
lhes fazer valer seus direitos sociais. Para tanto, luta para combater a fome e a
pobreza. protege a gestante e o idoso carente, entendendo que a saúde é o maior dos
bens.

Além dos prestimosos serviços oferecidos à coletividade, é importante ressaltar que
a entidade é regida por estatuto próprio, funciona há mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo trabalho que
desempenhrnii conforme atesta o Juiz de Direito da comarca.

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

REQUERIMENTOS
1.1° 2.55 1/98, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado apelo ao Ministro

da Saúde com vistas a que determine a liberação de recursos do REFORSUS, para o
término das obras do Hospital Antônio Dias Maciel. no Município de Fatos de
Minas. (- A Comissão de Saúde.)

1.4° 2.552198. do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente da COPASA-MG com vistas à suspensão do convênio firmado com o
Município de Ibirité, para que a cobrança da taxa de lixo fosse feita junto com a da
taxa de água. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.553/98, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado nos anais
da Casa xoto de congratulações com a Empresa Helicópteros do Brasil S.A. -
HELIBRAS - pelos seus 20 anos de fundação. (- A Comissão de Turismo.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Coma a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sras. Deputadas,

público da galeria e membros da imprensa, hoje é um dia que teríamos que
comemorar, porque é o Dia da Saúde. Mas o que vemos hoje, no Pais, é o dia da
enfermidade, é o dia da doença. é o dia da epidemia e o dia do descaso total com a
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saúde em nosso Estado e no País. Acho que, quanto á saúde, não há o que se
comemorar, porque, a cada dia ela está sendo mais degradada e vem sofrendo vários
abalos. Os hospitais do nosso Estado, da Capital e do interior estão fechando as
portas pelo descaso no repasse da tabela do SUS do Governo Federal, que não existe
mais. Os senhores podem ter certeza de que quem não tiver convênio ou dinheiro
para pagar os hospitais não terá saúde.

Hoje vemos à porta da Santa Casa. do Pronto Socorro e do Hospital das Clínicas o
quadro em que se encontra a nossa saúde. A tendência é piorar cada vez mais. O que
nos deixa mais tristes é que não se faz nada. Ou seja- só se faz alguma coisa quando
há uma epidemia como a da dengue. O culpado não é apenas o Prefeito Célio de
Castro. mas. também, o Governo Federal, que deixou de repassar devidamente as
verbas. Há cerca de um ano foi pedida a verba, mas até hoje não foi repassada.
Enquanto a doença atinge mais de 100 mil pessoas, a cada dia que passa mais casos
aparecem. No entanto, o Secretário de Saúde tem feito promessas. Hoje, o nosso
Secretário Gilmar Filho está em Brasília para tentar conseguir os recursos que
seriam de R$5.000000.00. A nossa saúde está sendo tratada com descaso e sem
prevenção. Assim os nossos hospitais estão fechando as suas portas. E muito triste.

Com relação à saúde, não poderia deixar de falar sobre os partos, assunto
relativamente simples- Toda mulher tem o direito ao pré-natal- Por incrível que
pareça. a cada dia. morrem. no mínimo. 1.600 mulheres no mundo com problemas
de parto e gravidez. No Brasil. a mortalidade materna atinge 134 mulheres a cada
1.000 crianças nascidas. Em Minas Gerais, a taxa de mortalidade materna não é
menos preocupante, porque atingiu 39 mulheres em cada 100.000 crianças nascidas
vivas em 1996. Na mortalidade perinatal, são mais de 50% dos recém-nascidos com
menos de 7 dias. Não entendo como o Governo tem coragem de comemorar o Dia da
Saúde. Não sei que saúde é essa, porque estamos vivendo é a saúde dos conveniados.
dos ricos e dos poderosos que podem pagar um hospital particular.

Sr. Presidente, mais uma vez, estou aqui na tribuna denunciando o descaso e a
falta de compromisso do Governo Federal com relação à saúde- Os senhores podem
ter a certeza de que não há luz no fim do túnel para a saúde em nosso País nem no
Estado, com esse repasse de verbas apresentado pelo Governo Federal. Muito

:	obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Elmo Braz.
O Deputado Elmo Braz* - Sr. Presidente. Srs.Deputados. minha presença nesta

tribuna, neste momento, é para defender a dignidade, a honradez e a lisura no trato
com a coisa pública, de um parlamentar de 30 anos de vida política, com um

2	comportamento intocável e sempre de acordo com a ética e a tradição desta Casa.
A atitude leviana e irresponsável de urna Deputada, que até então merecia o meu

respeito. com acusações indignas, por ouvir falar e por indícios, que não possuem a
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meridiana clareza da verdade de unia prova concreta, põe em risco una trabalho sério
e honesto de mais de 30 anos, cumprindo um mandato que me foi outorgado pelos
meus amigos e companheiros de uma grande região do Estado.

Não poderíamos nunca imaginar que a Deputada Maria José Haueisen, numa
atitude intempestiva, pudesse vir a Plenário com o intuito claro de enxovalhar a
imagem do Poder Legislativo, visando somente à sua autopromoção, tentando com
isso assegurar seu espaço na mídia, sem a responsabilidade de apurar os fatos na sua
realidade.

Fiquei estupefato ao receber hoje, das mãos da Deputada, após insistentes
solicitações. informações de que os indícios por ela alegados, se constituíam, pura e
simplesmente, em comunicações periódicas que foram enviadas à Câmara Municipal
de Descoberto, por mim assinadas e também pelo Exmo. Sr. Presidente desta Casa.
caracterizando um comportamento da mais absoluta transparência.

Diante dos fatos expostos, peço-lhe. Sr. Presidente, que determine, de imediato, a
apuração das minbnç indicações de subvenções e que, terminada a apuração, sejam
tomadas as medidas regimentais contra as denúncias irresponsáveis e de cunho
político. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
• Deputado Wilson Pires* - Pois não. Deputada Maria José Haueisen. Eu só

pediria à ilustre Deputada que fosse breve, porque tenho um tempo já determinado
para meu pronunciamento.

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte)* - Serei rápida Deputado Wilson
Pires. Já é do conhecimento de todos que há muito tempo somos contra a maneira
como os Deputados distribuem as verbas de subvenção. Na terça-feira. tivemos um
debate com o Deputado Péricles Ferreira e, na quinta-feira- fui à tribuna para dizer
que apresentaria ao Corregedor desta Casa e tornaria pública qualquer denúncia que
recebesse, em que houvesse indícios (..)

O Deputado Elmo Braz (Em aparte)* - Onde estão as denúncias. Deputada Maria
José Haueisen? Onde estão elas?	 -

O Deputado Wilson Pires* - Deputada Maria José l-laueisea eu lhe concedi o
aparte, mas como essa é urna questão polémica, que irá demandar mais tempo, eu
gostaria de fazer uma leitura e, posterionnente, a ilustre Deputada poderá fazer seu
aparte.

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte)* - Tudo bem. Eu agradeço ao
Deputado por me haver concedido a palavra e solicito ao Presidente que faça a minha
inscrição, porque desejo usar da palavra.

O Deputado Wilson Pires* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada, volto
hoje a esta tribuna e, como ontem fiz uso dela, gostaria apenas de dizer aos ilustres
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colegas que muito pouco tenho usado esta tribuna, a não ser para tratar daqueles
assuntos de grande interesse da coletividade, do povo mineiro.

Eu gostaria de ler um editorial do "Estado de Minas" de ontem, data em que se
comemorou o Dia Mundial da Saúde. Eu não poderia deixar de lê-lo, para que fique
transcrito nos anais da Casa, a fim de que se faça justiça no futuro. Esse editorial fala
sobre a farsa da assistência à saúde. Diz o seguinte: (- Lê:)

"O levantamento publicado pelo 'Estado de Minas', no domingo, com base em
números e estatísticas oficiais, mostra que os Governos têm sido incapazes de
garantir sequer o básico da saúde pública. Enquanto a medicina tem registrado
avanço fantástico nas últimas décadas, graças ao desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, o mapa de Minas Gerais está coberto de doenças típicas da miséria e do
atraso, que poderiam ter cura ou pelo menos controle mediante ações elementares.

Concorrem para o dramático quadro de doença em nosso Estado não só as
chamadas 'causas sociais', como os bolsões de pobreza nos centros urbanos. a falta
de saneamento e de infra-estrutura nas regiões historicamente pobres do Estado.
como o Norte e o vale do Jequitinhonha. O descaso e a negligência dos responsáveis
pelas ações de saúde pública e a gestão política do SUS, ainda mais obstaculizada
pela burocracia e pela penúria das contas públicas, são responsáveis pela
desmoralização da assistência médico-hospitalar, diminuindo a expectativa de vida
dos mineiros.

Quase dez anos depois de consagrada na Constituição, a oportunidade de um
atendimento universal e gratuito a todos os brasileiros - tarefa de responsabilidade do
SUS - ainda não se efetivou. Diante do fracasso do poder público, grande parcela da
população vê-se empurrada para os planos privados de assistência médica,
alternativa inacessível para a maioria e, quando possível, sujeita a abusos
econômicos e a serviços deficientes".

E aqui quero fazer um adendo ao editorial. Ele está sendo correto ao expor a farsa
da assistência à saúde, mas não concordo. em momento algum. que a classe médica
seja responsável pela mercantilização da medicina. Entendo que alguns médicos
podem ser mercantilistas, mas não podemos generalizar com relação a uma classe
que tem sido, bem ou mal, responsável pela segurança da saúde desta Nação, porque
entendemos que o grau de saúde é que determina o comportamento da sociedade. (-
Lê:)

"Não há como isentar de responsabilidade a própria classe médica subjugada pelo
perverso esquema mercantilista da saúde, no qual não há mais espaço para o médico
de família, capaz não só de cuidar dos doentes, mas sobretudo de evitar as doenças.
As chamadas regras do mercado elitizam o atendimento, cada vez mais dependente
da 'indústria do diagnóstico', quando muitos dos males que afligem a população têm
causa e tratamento simples, enunciados nos mais antigos manuais. Mais que nunca,
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falsa. Quando falo que a verba é corruptora, afirmo e não digo que todos que a usam
são corruptores. Eu gostaria, inclusive, que a maior parte dos Deputados desta
Assembléia pudesse não usar a carapuça. E acredito também que são muitos os
honestos.

De maneira nenhuma estou acusando a quem quer que seja. O Deputado Elmo
Braz ficou muito emocionado e muito indignado. Não lhe tiro a razão para ter
manifestado essa emoção, mas, em momento algum. nem quando a imprensa tentou
tirar da minha boca quem eu acusava de corruptor, respondi à solicitação dela.
Estava cumprindo o meu papel aqui entregando a documentação e mostrando
indícios de irregularidade. Por quê? Porque ser honesto não é só não roubar, mas
também não deixar que roubem e não deixar que haja desperdício de recursos
públicos.

Quando uma cidade de 4 mil e poucos habitantes recebe 300 e tantos mil reais de
dois Deputados da Mesa desta Casa para comprar cesta básica, ainda mais sabendo
que o Comunidade Solidária também atua lá, entendo que existe, pelo menos,
desperdício da verba pública.

Outra coisa: na quinta-feira, quando fizemos aquelas colocações, o Deputado Elmo
Braz me procurou para dizer que já sabia que havia unia denúncia contra ele; que
sabia inclusive, quem havia feito a denúncia. Na oportunidade. falei a ele: "Se
chegou, eu ainda não tenho possibilidade de-.."

Naquela oportunidade. deixei bem claro que, se houvesse denúncia com um
mínimo de consistência, eu a encaminharia. Ao chegar ao meu gabinete, tendo visto
a correspondência daquele dia constatei que havia um pacote, trazido pessoalmente
por um Vereador, que apresentava uma denúncia verbal. Ele não trouxe denúncia
escrita. mas se identificou. E Vereador em Descoberto e fazia uma denúncia verbal.
Eu teria, então, que acatar a denúncia de um parlamentar que está, segundo ele,
zelando pelo interesse do povo e pelos recursos públicos.

Em momento algum fiz acusação a Deputado desta Casa. Além disso, não preciso
estar, em tribuna nenhuma querendo aparecer de unia maneira constrangedora para
me fazer presente, como já disse. Também não estou tentando denegrir a imagem da
Assembléia Legislativa. Muito ao contrário. O que denigre a imagem da Assembléia
Legislativa não é a minha denúncia, mas as que tenho escutado.

Meu gabinete recebeu hoje mais de quatro denúncias verbais e telefônicas. que eu
ainda não acatei, e não sou louca de receber denúncias teleffinicas. sem um
comprometimento maior. Também não estou acusando ninguém. Isso compete ao
Corregedor desta Casa, que se comprometeu a apurar o que existe e a ver quem é
culpado.

Lamento não merecer mais o apreço do Deputado Elmo Braz. Mas. Deputado
Elmo Braz. V. Exa. pode ter a certeza de que, apuradas as irregularidades - deve
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haver, no mínimo, desperdício de dinheiro -, torço para que não haja nada que possa
diminuir sua figura de legislador de vinte e tantos anos. V. Exa. pode ter a certeza de
que continua sendo merecedor do meu apreço, até que, depois de tudo apurado, seja
provado o contrário. Estou com a consciência tranqüila. Como o apóstolo Paulo,
posso dizer: "Combati o bom combate. Guardei a fé".

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte)* - Gostaria de tratar do assunto com
sensatez, com clareza, evitando esses climas emocionais. O Corregedor pediu que
não generalizássemos. Acho que isso é correto e que não podemos generaliza'
mesmo. Pediu também que colocássemos as representações com documentos, provas
ou denúncias. A verdade é que essas denúncias estão chegando realmente. As
pessoas as estão mandando. Evidentemente, a culpa nem sempre é do Deputado, mas
da entidade que não utilizou bem a verba. Essa entidade não foi competente, foi
displicente ou não cumpriu as normas necessárias.

O que estamos pedindo é que tudo seja apurado. Por exemplo: acabaram de chegar
mais duas denúncias que iremos apurar. Dizem que foram RS22.000,00. Vamos
apurar e não vamos passar os dados enquanto tudo não for comprovado. Mas isso
não está restrito à Assembléia, porque a pessoa tomou o cuidado de encaminhar ao
Ministério Público, dando o nome de quem mandou e dizendo que aquilo não foi
adquirido por aquela entidade, que a entidade não havia comprado absolutamente
nada e que o valor tinha saído da Assembléia, mas que eles haviam recebido do
Estado.

Então, são coisas que temos que comprovar. Em outra denúncia, dizem que o
Deputado usa integralmente o valor para uma fundação dele. Assim, temos que
apurar caso a caso. A Deputada está tomando conhecimento de todas essas situações
e as está estudando. Agora, evidentemente, as acusações não podem ser feitas sem
uma prova. E necessário que todos os pedidos sejam anexados e que todas as
entidades irregulares sejam penalizadas. Muitas vezes o Deputado não teve culpa,
mas a entidade tem que ser penalizada. Para isso existe o processo penal. Isso é
crime, não é?

Então. estamos tentando separar ojoio do trigo, para evitar o que já aconteceu com
outros Deputados - como a Elisa Alves -, que foram penalizados, e isso é muito
desagradável para a Casa.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Deputado Romeu Queiroz, Srs. Deputados. minhas

senhoras. meus senhores, quero priorizar este assunto. mesmo que fosse também
atraído a dar também uma palavra quanto ao assunto sobre o qual discorria - de
muita gravidade e seriedade - a Deputada Maria José Haueisen. Mas não poderia
deixar de subir e perder a oportunidade, porque considero o maior de todos os
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ministérios a exposição da verdade absoluta e plena. e quero fazer isso neste pouco
tempo que me resta e, se houver tempo, falarei sobre esse outro assunto, porque
estamos às vésperas de um feriado. Amanhã, depois de amanhã, sábado e domingo,
as repartições públicas fechar-se-ão; o povo brasileiro terá um feriado mais longo que
os naturais de fim de semana, ou de fins de semana. Uma data é celebrada: a
chamada Semana Santa. Quem dera que todos pudessem compreender o real sentido
da encarnação verdade, da morte e da ressurreição do Verbo Eterno, Jesus Cristo,
para que todo homem pudesse experimentar uma libertação, uma paz que ultrapassa
ao entendimento humano e que, conseqüentemente, é indizível. Prepara-se uma
grande parcela de brasileiros católicos, evangélicos também, que acreditam nesse
mistério da ressurreição daquele que estava morto, para que tivéssemos a vitória e a
vida eterna. A semana chamada Santa, a Semana Santa deve anunciar paz, deve
anunciar perdão, mas deve anunciar, também, conversão, e conversão é mudança de
direção, mudança de sentimento.

Procuro, procurei compreender, a fundo, silente ali, depois que fui procurado pelo
Deputado Durval Angelo, que me disse que, em nenhum momento, tentou dizer a
meu respeito o que foi dito no jornal, mas que tinha um outro objetivo. Eu preciso
crer. A Deputada Maria José Haueisen levantou um assunto polêmico. O nosso
companheiro e amigo Deputado Arnaldo Penna interpelou a companheira com
palavras que saiam do fundo de seu coração. Ele cria, ou ele crê naquilo que diz: se a
subvenção é corruptora, por que então nós a recebemos? Mas também, ai, ouvindo,
porque ouvir é aprender a falar, ouvi a Deputada e fiz uma reflexão sobre o que ela
queria dizer. Entendi o que ela estava dizendo. Ela não quis, em momento nenhum,
generalizar. Ela suspeita, por denúncias que têm chegado, pelo que ela sabe, que
existem Deputados que jogam tudo em uma associação só e gastam de forma ilícita.
Mas, por que generalizar? O discurso foi ouvido e o debate foi estabelecido.

Será que todos nós que recebemos participamos de uma coisa ilícita? Um colega
me disse naquele momento, estupefato: "Mas é a única coisa boa que este Poder faz
para o povo, a distribuição de ambulâncias às cidades que não têm carro, a
construção de poços artesianos. a doação de implementos agrícolas, às vezes uma
cesta básica que chega a uma família que não tinha o que comer!".

Eu procurei entender mais a companheira Maria José. O que ela quer dizer? Será
que ela quer dizer que isso não deveria ser a única coisa boa que esta Casa faz? Mais
projetos que possibilitem a todos usufruir da justiça. assim como o sol é para todos?
Mais atos de justiça, capazes de mudar a direção do nosso País e os costumes, de
maus para bons costumes? O que ela quis dizer? O que quer dizer. Srs. Deputados, é
que se na verdade ficar provado que a forma pode ser melhorada, evidentemente
queremos uma forma correta. Eu posso compreender este momento, mas, mais que o
momento de eleição, quero compreender o momento que estamos passando, o
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momento de uma reflexão, porque teremos tempo para refletir. A encarnação do
Verbo é algo tão maravilhoso que no seu ministério, que ele continua, o principal é a
transformação do homem.

Certa feita, um colega estava estudando. refletindo sobre unia palavra que ia dar, e
seu filho de 5 anos levantou-se e começou a perturbá-lo. Aquele irmão que estava
estudando, muito inteligente, tinha à sua frente um mapa do Brasil. Sentindo que seu
filho não lhe daria sossego, cortou aquele mapa em diversos pedaços e disse: "Olha,
papai vai te dar uma bicicleta se você conseguir colocar o mapa do Brasil como ele
era"- Antes de cortar o mapa, chamou o filho e apontou-lhe Estado por Estado.
mostrou-lhe o Norte e o Sul, escreveu o nome de cada Estado: Mato Grosso,
Maranhão. Ceará. até o Rio Grande do Sul. Mostrou ao filho aquele mapa,
direitinho, depois cortou-o e disse que daria a bicicleta, sabendo que o filho ia lhe
dar, no mínimo, umas 2 horas de reflexão. de paz, enquanto armava aquele quebra-
cabeças. E qual não foi a sua surpresa quando. 10 minutos depois. aquela criança
bate na sua cadeira e faia: "Papai, está pronto". O pai pega e fica extasiado,
impressionado. Ali estava o mapa do Brasil. perfeito. Até aquele pedaço da
Patagônia, lá em baixo, depois da Argentina, estava ali. Ele falou ao filho: "Meu
filho, você é prodígio! Eu tenho um gênio!". Chamou a mãe, acordou a esposa e
perguntou: "Como é que você fez isso em 10 minutos?". O filho falou: "É fácil,
porque eu peguei aqui atrás. Aqui atrás tem a fotografia de um homem" - talvez a
propaganda de uma roupa, talvez um político ou um jogador de futebol. O filho
apenas começou a colocar braço, perna, porque ele já havia visto a foto do homem
atrás da fotografia do Brasil. Ao restaurar-se o homem, restaura-se a nação. E nós
acreditamos que essa restauração acontece porque temos, colaborando conosco, a
força da verdade, que é Deus, que resiste ao soberbo. Aquele que é prepotente, aquele
que acha que é o maior, aquele que acha que é o melhor, deve, antes, ser humilde,
porque quer ser restaurado, e, ao sê-lo, também o Brasil será.

O fato, senhores. é que essa verba de subvenção, motivo de polêmica no final dessa
semana de trabalho, porque nmanb começa a celebração da paixão, da morte, da
ressurreição. da vitória do Senhor Jesus Custo, da Páscoa, da libertação; é um
assunto muito sério.

Tenho a convicção de que existem Deputados aqui que preferem morrer do que
pegar um centavo sequer da subvenção social. Eles sabem que esse é uni dinheiro da
viúva, do órfao, do povo, do necessitado. Creio que, para quem conhece a
hamartiologia, a doutrina do pecado. sabe que seria preferível saltar do 22° andar e
se esborrachar, indo para os lugares mais quentes do inferno. Acredito que para o
suicida é horrível, mas quem rouba a feira do povo, da viúva, do ór1o, do
necessitado e coloca no seu próprio bolso é pior aos olhos de Deus.

Mas creio também no poder da transformação, no poder de Jesus Cnsto, no poder
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Daquele que faz com que o vil se tome mais nobre que os nobres. São Paulo escreveu
aos corintios para que eles não ficassem vaidosos: "Reparai na vossa vocação, visto
que não foram chamados muitos sábios nem muitos poderosos, nem muitos nobres de
nascimento. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas fracas, pequeninas, vis, que não
são, a fim de que ninguém se vanglorie."

Se há provas, se há nomes, devo citá-los, para que o corpo inteiro não seja
manchado, para que justos não sejam julgados. Mas se há indícios, é necessário que
se apure, pala que esse corpo seja também puro, porque não existe paradigma maior
para o Estado de Minas Gerais do que esta Casa. Esta Casa é o poder parlamentar, é
o poder da palavra é onde tudo tem que ser feito ás claras, porque aquele que é
deformado pela forma que deforma o nosso País e que deforma as atitudes de homens
pela cultura que herdamos ou que impingimos pode receber a iluminação da Palavra.
Assim como o dom que é vocacionado e burilado por Deus retorna para o Estado de
Minas Gerais, o maior de todos os dons em homens e mulheres compromissados com
Deus, compromissados com o povo, compromissados com a verdade e transparentes,
porque, se andamos na luz, estamos em comunhão com a Nação inteira. E com Ele,
que é a luz que iluminará cada um dos nossos caminhos. Posso compreender a
companheira Maria José, mas posso compreender também a dor, as reações de
homens que se sentem machucados porque temem a Deus e jamais usariam da coisa
pública para beneficio próprio. Muito obrigado e unia feliz Páscoa e Semana Santa
para todos os companheiros de parlamento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sras. Deputadas, pessoas

presentes nas galerias, queremos trazer aqui nossa preocupação com mais de 300
familias que, na tarde de ontem, foram obrigadas a deixar a fazenda Confinnmento,
no Município de Periquito, de propriedade da ACESITA Acompanhamos. durante
todo o dia de ontem, o processo de desocupação dessa área ocupada pelo Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MSL Essa fazenda está em processo de
negociação. A ACESITA a colocou á venda. Esse foi o motivo da ocupação dessas
fzimulias, em busca de melhores condições de vida, em busca de alternativas para a
sua sobrevivência. Sabemos que o programa de reforma agrária, tão propagandeado
pelo Governo durante a campanha, não está sendo coerente na prática. A ausência de
medidas conclusivas faz com que as famílias fiquem sem resposta sobre o processo
de negociação.

Mesmo sabendo que já existia diálogo entre os representantes das familias, o MST,
o INCRA e o Sr. Jaime Ladeira, por parte do Governo, o Ten.-Cel. Albino e os
Oficiais de Justiça da Comarca de Açucena foram ontem, com um aparato policial
invejável, com cães, bombas e aquele famoso instrumento - "aruega" -, que só existe
em Minas Gerais, expulsar as famíl

i
as que estavam na propriedade da ACESITA
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Sabendo que, no dia 16, está programada uma audiência pública na Comissão de
Agropecuária, foi feita uma proposta de acordo, que não foi aceita, para se aguardar
o dia 16, a fim de se ver o desdobramento da negociação para a permanência dessas
famílias. Entendemos que, uma vez que a ACESITA colocou à venda suas terras e
que o INCRA tem dito que vai comprar terras para assentamento, para a reforma
agrária, seria prudente aguardar até o dia 16 para termos uma definição sobre a
destinação dessas familias. Tivemos de intervir junto às lideranças, junto a
representantes políticos de vários partidos e a lideranças sindicais para que a saída
das famílias fosse assegurada, pelo menos, com a preservação da integridade física,
uma vez que, da parte dessas familias. não havia disposição de enfrentamento. Muito
pelo contrário. Ontem às 3 horas da manhã. estávamos no local. As 5 horas, as
pessoas começaram a acordar e a ir cultivar a terra, como estão fazendo todos os
dias, desde o dia 10 de março, quando ocuparam a fazenda. As 8 horas. quando
chegou aquele forte aparato policial, as pessoas pararam de trabalhar na terra para
participar da negociação com o Ten. -Cel. Albino, de Governador Valadares.

Sabemos que o Deputado Marcos Helênio. o Deputado João Fassarelia e várias
outras pessoas têm feito também intervenções a fim de proporcionar uma solução
definitiva para o problema do desemprego em Minas Gerais, de modo especial no
vale do rio Doce e no Vale do Aço. As companhias de reflorestamento - Acesita
Energética. CENIBRA Belgo-Mineira. CAP - têm reduzido drasticamente o número
de empregados no plantio do eucalipto, agravando ainda mais o desemprego na
região.

Temos que falar. evidentemente, na política econômica que tem mantido o índice
de desemprego alarmante. Sabemos que o IBGE fala em índice de desemtrego da
ordem de 7% no Pais. enquanto o DIEESE fala de um índice da ordem de 14%. Só
em Ipatinga, pelas últimas informações que temos, o índice de desemprego está em
19%. Mas por que isso? Ipatinga não é unia cidade rica de grandes empresas? E
justamente por isso. As pessoas costumam migrar para onde há emprego, para onde
há alguma oportunidade, à procura de alguma chance, que, sabemos, não vão
encontrar ali. Sabemos que a solução é uma política agrária, uma política de reforma
agrária, uma política agrícola que proporcione a terra e condições para que as
pessoas possam plantar, produzir. educar seus filhos, ter condições de comercializar
seus produtos. Concedo um aparte ao colega Deputado Marcos Helênio.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte)* - O Deputado Ivo José esteve ontem
representando nossa bancada na reintegração de posse por parte da Acesita
Energética. numa área de 400 e poucos hectares que tinha sido ocupada por quase
300 famílias. Sabemos que a ACESITA foi privatizada, da mesma forma que a
USIMINAS. V. Exa. combateu de maneira firme e positiva a privatização da
USIMINAS, e agora vem ai o resultado. Parece que pela primeira vez vai dar um
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prejuízo de milhões, da mesma forma que a CERI e a Light no Rio de Janeiro. que
foram privatizadas e agora se encontram em situação precária.

Queríamos lembrar, também, a reforma agrária. O Presidente anunciou que a faria,
assim como o Governador de Minas. Além da arrecadação da terra, é necessário
lembrar a questão da infra-estrutura, das condições mínimas para se produzir. Nesta
Casa foi debatido que o Governo do Estado destinaria R$10.000.000,00 para
eletrificação rural e construção de estradas vicinais que dessem condições de
escoamento da produção e que o Governo Federal destinaria R539.000.000.00 para
Minas Gerais. Na verdade, nada disso chegou aos assentamentos. Com relação à
questão das terras devolutas, é preciso definir essa questão da discriminação. São 11
milhões de hectares aqui em Minas Gerais. A maior parte, como no Pontal do
Paranapanema, em São Paulo, está entregue a fazendeiros, terras públicas entregues
a grandes fazendeiros. Essa é a verdade. Precisamos discutir isso com mais abertura,
porque essa seria uma forma de combater o desemprego. E uma questão até de
segurança alimentar. V. Exa. fez ontem um encaminhamento tentando achar uma
solução. Lamentavelmente essas 300 famílias foram tiradas de áreas destinadas a
especulação. A Acesita Energética está vendendo essas áreas, mas não pode vender
para o Estado fazer reforma agrária-

0 Deputado Ivo José - Muito obrigado. Deputado Marcos Helênio. A bem da
verdade, a Acesita dobrou o preço quando foi negociar a terra com o INCRA. O
hectare estava sendo cotado a RS500.00, mas o preço dobrou depois que o MST
propôs ao INCRA a compra dessa área. As famílias foram para as margens da BR-
381, aguardando a audiência da Comissão de Política Agropecuária, a se realizar no
dia 16, na esperança de que ainda ocorra a solução, ou seja, a compra dessa fazenda.
E unia área onde já foi inaugurada uma escola de 1° grau, onde já tem unia grande
extensão de plantio de feijão e de milho.

A plantação já está crescendo e estamos temerosos da sua desmiição, porque os
boatos de que a Acesita Energética e os fazendeiros da região já estão com um trator
para destruí-la durante a noite são muito fortes.

Queremos fazer um apelo ao Dr. Jaimes Ladeira, ao INCRA e ao Governador
Eduardo Azeredo para que resolvam a situação dessas famílias que estão às margens
da BR-381, entre lpatinga e Valadares, mais precisamente no Município de
Periquito, aguardando a negociação dessa fazenda, para que possam se estabelecer
nessa área, produzindo e, assim, reduzindo esse sofrimento, que é muito grande em
nosso Estado. Fica aqui nosso apelo, também, para que, na Comissão de
Agropecuária, no dia 16, a Assembléia dê sua contribuição e reforce esse apelo das
famílias que estão lá, aguardando essa solução. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem
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O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar, de

plano, a inexistência de "quoruni" para a continuação dos nossos trabalhos. Não
temos "quoruin" nem para discussão dos projetos em pauta. Solicito ao ilustre
Presidente que encerre, de plano, a reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quomm"

para continuação dos trabalhos e encena a reunião, convocando os Deputados para a
reunião de debates de segunda-feira. dia 13, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8P REUNIÃO ESPECIAL, EM 214198
Presidência do Deputado Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de comissão -.
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Miguel Martini - Palavras de Dom Luciano Mendes de
Almeida - Palavras do Sr. Presidente - Entrega de pergaminho - Palavras do Padre
Judas Tadeu Vivas - Apresentação do Coral Júlia Pardini - Apresentação de
depoimentos - Apresentação do Coral Júlia Pardini - Palavras de Dom Serafim
Fernandes de Araújo - Bênção final - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Maria OlMa - Melmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Bené Guedes - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glvcon Terra Pinto - Hely Tarquimo - Jorge Hannas - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Trópia.

Abertura	 -
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - As 20h13 min. declaro aberta a reunião.

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

Ata
- O Deputado Ronaldo Vasconceilos. 20-Secretari.ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados José Henrique e Adelino
Carneiro Leão para, em comissão, conduzirem ao Plenário o homenageado, que se
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encontra no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa V. Fina. Dom

Serafim Fernandes de Araújo. Cardeal Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte,
que, com muita honra, veio receber as homenagens que lhes são prestadas por esta
Casa Legislativa; o Deputado Octávio Elisio. Secretário de Minas e Energia.
representando o Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo; o Desembargador
Lúcio Urbano. Presidente do Tribunal de Justiça; o Deputado Federal Osmânio
Pereira; Paulo Lott, Secretário Municipal de Governo, representando o Prefeito
Municipal de Belo Horizonte; Dom Luciano Mendes de Almeida Arcebispo da
Arquidiocese de Mariana; Juiz Tarcísio de Almeida Melo. representando o Tribunal
de Alçada; Prof. Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor da Universidade do Estado de
Minas Gerais; Pe. Gemido Magela Teixeira Magnífico Reitor da PUC-MG; Gemido
Coelho de Jesus. Prefeito Municipal de Minas Novas.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a reunião a homenagear Dom Serafim Fernandes de

Araújo por sua investidura cardinalícia.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino Nacional, a
ser executado pelo Coral Júlia Pardini.

Palavras do Deputado Miguel Martini
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. autor do

requerimento que suscitou a realização desta homenagem.
O Deputado Miguel Martini - Exmo. Sr. Deputado Dilzon Melo, no exercício da

Presidência da Assembléia Legislativa; V. Ema. Dom Serafim Fernandes de Araújo.
Cardeal Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte; Exmos. Srs. Deputado Octávio
Elisio. Secretário de Minas e Energia, representando o Governador do Estado.
Eduardo Azeredo; Desembargador Lúcio Urbano. Presidente do Tribunal de Justiça;
Deputado Federal Osmánio Pereira; Paulo Lott. Secretário Municipal- representando
o Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Dom Luciano Mendes de Almeida.
Arcebispo da Arquidiocese de Mariana; Juiz José Tarcísio de Almeida Melo,
representando o Tribunal de Alçada; Prof. Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor da
UEMG; Pe. Gemido Magela Teixeira, Magnífico Reitor da PUC-MG. Gemido
Coelho de Jesus. Prefeito Municipal de Minas Novas; sacerdotes. Deputados, minhas
senhoras e meus senhores; pelos frutos se conhece a árvore. Os resultados dos quase
40 anos da ação pastoral de Dom Serafim em Belo Horizonte falam por si mesmos. A
vitalidade da Igreja Católica na Capital de Minas, seu vigor missionário e seu
compromisso com a mensagem evangélica traduzem-se em iniciativas de real
importância não só para os fiéis, mas para toda a comunidade mineira.
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Pastor zeloso. Dom Serafim lançou. em 1990, o projeto Construir a Esperança. Ele
visava à melhoria da qualidade da prática católica, adequando-a às exigências dos
tempos atuais. Objetivava, ainda, transformar cada fiel em um apóstolo capaz de
levar aos outros a Palavra de Deus. A proposta antecipou-se às diretrizes do Papa aos
cristãos, neste limiar de milênio; foi tomada como modelo por diversas dioceses e
inspirou iniciativa semelhante, adotada no âmbito da CNBB.

Solidário com a situação das minorias, dos pobres e dos sofredores, ele é a alma
das diversas pastorais arquidiocesanas, entre as quais se destacam aquelas voltadas
mais diretamente para o social. Nelas, as bem-aventuranças ganham carne sob a
forma de uma ação efetiva em prol dos menores, dos enfermos. dos perseguidos, dos
encarcerados, da mulher marginalizada e contra todas as formas de discriminação.
Como Deputado, cidadão e católico, sentimos de perto essa ação ao acompanhar a
atuação extraordinária da Igreja de Belo Horizonte, na CPI do Sistema Carcerário. de
que fomos integrantes. Motivada pela Campanha da Fraternidade de 1997, a
arquidiocese foi a grande inspiradora da comissão, cujos trabalhos ajudou a
din2mi7ai•

Em 25 de fevereiro último, foi lançada, em âmbito nacional. a Campanha da
Fraternidade de 1998, com o tema "Fraternidade e Educação: a Serviço da Vida e da
Esperança". Há muito. o apelo da campanha é vivenciado pela Igreja da Capital
mineira.

Quando o novo Cardeal, que já foi chamado de Cardeal do Povo, afirma que
ajudou a educar Belo Horizonte, ele o fiz com a simplicidade de quem enuncia a
verdade. A PUC-MG. o Sistema Arquidiocesano de Ensino e a Fundação Dom
Cabral vêm preparando gerações de lideres e de profissionais que trazem a uma
sociedade marcada pela competição e pela frieza das leis de mercado as lições e o
exemplo da autêntica prática cristã.

Homem atento às possibilidades do mundo moderno, para colocá-las a serviço dos
planos do Pai. Dom Serafim percebeu logo o potencial da midia como instrumento de
evangelização. Hoje, três emissoras de rádio e unia de televisão levam aos lares a
mensagem religiosa junto com unia programação atraente. diversificada, sadia e
instrutiva. A elas junta-se o "Jornal de Opinião", como veiculo eficaz de informação
e formação dos cristãos.

Esses são alguns dos frutos - seria impossível mencionar todos - de nossa Igreja
arquidiocesana: árvore frondosa e fecunda cujo cerne se reveste hoje, merecidamente,
da púrpura cardinalícia.

Se o olhar busca além do Cardeal, vamos encontrar o pastor. o missionário, o
educador e o profeta da comunicação. Vamos encontrar o espírito profundamente
comprometido com a realidade deste fim de século. espirito que sabe como ninguém
situar o papel da comunidade eclesial num tempo dificil de desafios e esperanças. Ao
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tratar a questão, afinnoa categoricamente: "AS perspectivas da Igreja são as
perspectivas do mundo. O que a gente pensa é em um novo milênio mais justo, mais
fraterno, mais samaritano, onde exista mais solidariedade, respeito pelas pessoas e
pela dignidade humana".

Pluralismo e ecumenismo compõem o caráter de nosso homenageado. Progressista
ou conservador são rótulos que para ele nada significam. Muito além das aparências
que sugerem divisão, aponta para a unidade essencial que deve prevalecer entre os
cristãos, unidade que encontra na diversidade dos carismas a riqueza incomparável
de unia instituição que foi fundada para ser as primícias do céu na terra. Por amor ao
rebanho, fez-se artífice da conciliação e do diálogo. Sua voz faz-se ouvir no seio da
Igreja como a manifestação do equilíbrio, do realismo e da serenidade.

O olhar que busca além do Cardeal encontrará também o mineiro de Minas Novas,
filho de família grande, provado nas dificuldades e nos desafios, amadurecido na
convivência amorosa com os pais e os irmãos. Encontrará o coração imenso em que
cabe mais de um milhão de amigos, um milhão de irmãos que compartilham as
alegrias e as responsabilidades que vêm junto com a nova dignidade. O espírito
simples, solidário, é capaz de viver em comunhão profunda com os sentimentos de
sua gente: "Quando o Atlético entra em campo. sinto uma coisa que parece não ser
de bispo, que é uma emoção muito grande. São alegrias e tristezas como as
experimentadas pelo povo simples".

Há. entretanto, uma torcida que junta todas as outras, unindo, na única fé. uma
profusão de cores: é a Torcida de Deus, acontecimento extraordinário que supera o
entusiasmo dos grandes clássicos. Nela se manifesta o zelo pastoral de Dom Serafim,
zelo capaz de fazer de todas as oportunidades ocasiões de prece e conversão.

Por tudo isso, nós, mineiros de todos os cantos e de todas as crenças, com a alma
exultante de alegria, abraçamos o amigo que, por seus méritos, se tomou Cardeal.
Que a mesma vontade de servir que lhe tem inspirado a vida transborde sobre nós
para que, com ele, nos façamos também servos do Altissimo.

Palavras de Dom Luciano Mendes de Almeida
O Sr. Presidente - Com a palavra. Dom Luciano Mendes de Almeida Arcebispo

Arquidiocesano de Mariana.
Dom Luciano Mendes de Almeida - Esmo. Sr. Deputado Dilzon Meio, Presidente

em exercício desta Casa, meu caro Dom Serafim, demais companheiros de Mesa e
amigos presentes, nesta sala, nesta noite, Dom Serafim, o senhor reine a todos.
Estamos aqui felizes, mais uma vez, nessa seqüência de encontros que vêm sendo
realizados, desde que tivemos a noticia de sua nomeação pelo Santo Padre, desde que
acompanhamos, na medida do possível. aquelas datas de 20 e 21 de fevereiro; a sua
volta a esta cidade, no dia 28 de fevereiro; a celebração tão bonita do dia 10 de
março; a recente ordenação de Presbíteros, por ocasião da comemoração dos 75 anos
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de Seminário, dia 14 de março; hoje, com muita alegria nossa a presença de Dom
Serafim, em Mariana, no encontro com os padres seminaristas que muito nos
alegrou.

Gostaria de agradecer publicamente. Todos esses eventos são uma espécie de
repercussão em nosso coração da alegria de tê-lo assim, Dom Serafim, em nosso
meio, mas intensamente ligado ao Santo Padre, ligação que sempre existiu. mas que
se tornou pública, notória, conhecida assim do mundo inteiro.

Ouvimos aqu, há pouco, uma apresentação tão bela do trabalho de Dom Serafim à
frente desta arquidiocese, completando quase 40 anos de serviço aqui. Mas podemos
passar como em um filme- mais unia vez, cada um vai se recordando das emoções,
das visões que o afeto inspira, Minas Novas. Itaniarandiba, Diamantina, Roma,
Gouveia. Curvelo, Belo Horizonte, Brasília, Santo Domingo. Roma, de novo, e aqui.
esta Casa, que representa o povo do nosso Estado.

Esses nomes suscitam muitas imagens. Cada um de nós vai se lembrar do dia em
que conheceu Dom Serafim, do dia em que pôde conversar mais com ele, do dia em
que pôde ouvi-lo pregar. São todas emoções que se somam neste momento.

Dom Serafim, eu queria sublinhar com muita fraternidade aquilo que hoje penso
que está no seu coração. No seu coração está Jesus Cristo, a quem o senhor sempre
ajudou seus irmãos a amar no ministério episcopal. Tive a alegria de, muitas vezes,
estar ao lado de Dom Serafim, especialmente nos anos em que, juntos. servimos à
CNBB. Quantas vezes, no meio das reuniões, no momento em que precisávamos
ouvir uma palavra que nos animasse. Dom Serafim lembrava a presença de Jesus
Cristo entre nós. No seu coração. Dom Serafim, quem está é o próprio Cristo, que
inspira esses momentos mais profundos de afeto, esta fé, a idéia tão bonita do Projeto
Construir a Esperança. Tudo isso nasce do amor pessoal de Jesus Cristo a Dom
Serafim e de Dom Serafim a Jesus Cristo. Estou ainda lembrado de quando os Bispos
nos reunimos em Roma. há vários anos, e, naquela oportunidade, quem sabe o
senhor se lembra, os Bispos diziam ao Papa: "Santidade. está faltando um Cardeal
em Minas". E o Santo Padre. com aquela simplicidade que marca a transparência da
sua vida, diii... "E, está faltando um cardeal". E bateu no ombro de Dom Serafim.
Vários anos são passados desde aquele gesto amigo, que provocou a satisfação de
todos, ao percebermos como o Santo Padre captou o desejo dos seus irmãos. Assim é
a realidade que hoje constato como mais importante, esse momento de profundidade
na vida de Dom Serafim, quando ele se encontra na sua oração com o próprio Cristo.
Daí, percebemos que parte também, dentro do coração de Dom Serafim, a
compreensão nossa de tudo o que povoa esse coração- Em primeiro lugar, a família.
Coisa tão bonita é a fam ília de Dom Serafim. Dom Serafim, o senhor sabe que hoje a
família passa por situações tão dificeis. pessoas que se casam e se separam, crianças
sem pais, ás vezes até famílias maiores, que não se encontram. Quando pensamos no
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senhor seu pai, na senhora sua mãe, na sua família bonita - 16 filhos -, em todos
aqueles que hoje vibram com o senhor, a seu lado, seus 13 irmãos - 4 irmãos e 9
irmãs -, na família que cresceu, na alegria daqueles sobrinhos que o receberam com a
faixa, quando o senhor desceu do avião aqui na Pampulha. Tudo isso é família que
soube estreitar os laços do carinho, da amizade e da fé. Desse modo, creio que, no
seu coração, o senhor guarda todos pelo nome e acolhe cada um. Uma vez, pedi um
conselho a Dom Serafim, diante de unia situação de família, e ele me disse assim -
não sei se o senhor se lembra: "Eu rezo por todos e fico esperando a visita daquele
que precisa e, na hora, eu ajudo", como se dissesse: não dá para fazer tudo, mas
estou de plantão. Estou assim quase que sempre disposto a dizer uma palavra, a
encorajar, a partilhar o meu sentimento, no momento em que a alegria é muito
grande ou o sofrimento. Em seu coração, mora essa farn i fis querida, todos nós, mas
mora também o povo, como uma grande míIia. Não sei onde se estabelece o limite
entre aqueles que Dom Serafim ama como membro de sua familia, na qual nas^ e
aqueles que ele ama como membros dessa outra fainilia, da qual Deus quis que fosse.
tão cedo, muito cedo. Bispo, protetor, eu diria, esse operário da esperança. Quanta
gente pertence à vida de Dom Serafim? A quantos ele pode estender essa experiência
de quem se sente ligado pelo amor de família. Dom Serafim, o senhor viu esse povo,
com tanto carinho, comparecer às ruas e acompanhar pela televisão os fatos. Muitos
acompanharam esses fatos, sendo, inclusive, evento rarissimo o fato de uma
celebração de Roma ter tanta repercussão nas casas de nosso povo. "Você viu? Eu vi.
O Dom Serafim estava lá. Estava ali, do lado." Todos seguiam, naquele dia 21, o que
ia acontecendo na grande Praça de São Pedro. em Roma. Assim como o senhor
guarda tantos em seu coração, o senhor sabe que mora também no nosso coração.
Nós lhe queremos muito bem. Eu, de modo especial. posso dar aqui um testemunho,
agradecendo o convite que me fizeram para poder usar a palavra. Em 1990, entre a
vida e a morte. Dom Serafim foi buscar medi.... era sexta-feira da semana que
precedia o carnaval, e ele salvou a minha vida, porque, naquela conjuntura, se não
houvesse atendimento especializado, solicito, quase diria exagerado, eu não teria
sobrevivido. Devo, é claro, a Deus, de quem vem a vida, mas devo também ao
senhor, porque foi a sua atenção. dedicação e solicitude que criaram condições
médicas para que eu pudesse sobreviver. O senhor sabe: a gratidão marca muito o
afeto fraterno e, desde aquela época, sempre que o olhava nas reuniões, dizia:
obrigado. Senhor, por essa grande amizade que marcou e marca a minha vida. Mas,
justamente aqui, passando a aspecto mais pessoal, querendo eu partilhar com todos,
queria cbam'ir a atenção, como o nosso orador, que propôs essa nossa alegria da
noite de hoje, para os aspectos polivalentes: Reitor durante tantos anos; Bispo
mestre; homem da comunicação. Uma vez, em uma viagem, eu olhava Dom Serafim,
que estava silencioso. Fazíamos uma viagem maior, e eu lhe perguntei: Dom
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Serafim. como o senhor divide o seu tempo? Qual a sua atividade maior? Ele me
respondeu: Vou lhe dizer como faço. Sou um homem a serviço, mas dedico a maior
parte do tempo à comunicação. ao rádio. Naquela época a televisão não era tão forte
como hoje, não tão disponível. Ainda hoje, está se estabelecendo a abertura desse
canal para toda essa área, um canal de televisão incentivado por Dom Serafim,
Naquela época. era mais o rádio. Ele din... gravo, penso, preparo, falo ao povo pelo
rádio. A maior parte do meu ministério se traduz pela comunicação no rádio.

E ele foi também o grande idealizador desse jornal, que gostaria que crescesse
mais. tão bom que é. o "Jornal de Opinião".

Dom Serafim tem. portanto. características muito fortes, mas, entre todas as que
conhecemos mais de perto, queria levantar um pouquinho um acontecimento do qual
fui participante. Era uma reunião muito forte. no sentido eclesial. para a Igreja na
América. Era a Conferência de Santo Domingo. Todos sabem que, já naquela época.
percebíamos o carinho do Papa, porque escolheu três representantes para moderar
essa grande assembléia quase continental: o Secretário de Estado, Cardeal Angelo
Sodano, que representava diretamente os que trabalham com o Santo Padre, em
Roma; o Cardeal Primaz de toda a América. Cardeal Nicola de Jesus. Cardeal-
Arcebispo de Santo Domingo, que acolhia essa reunião, e Dom Serafim. Ele foi
escolhido pelo Papa para moderar essa grande assembléia, que, certo dia, entrou num
impasse. O tempo era pouco, havia dificuldade de redação, e era preciso uma pessoa
de grande visão. Na madrugada de um daqueles dias, logo depois da missa, foi
possível encontrar Dom Serafim. Disseram-lhe: Dom Serafim. está acontecendo, em
nossa reunião, um momento dificiL E importante que haja uma condução bem firme
e clara. E era o dia de turno de Presidência de Dom Serafim. E assim foi: com
moderação e, ao mesmo tempo, simpatia e espirito de fé, ele foi conduzindo aquela
assembléia, que prosseguiu seu caminho e chegou a concluir seus trabalhos.

Em nome de seus irmãos Bispos, queria agradecer a Dom Serafim o bem que fez a
todos nós naquela ocasião, mostrando, mais uma vez, como o Santo Padre acertou na
sua escolha, porque era preciso alguém assim, que visse longe e, ao mesmo tempo,
coordenasse e harmonizasse todo o episcopado representante da América do Sul e do
Caribe, em 1992. Entre todos esses fatos e buscando sempre quem mora no coração
de Dom Serafim creio que não podíamos terminar sem dizer que é o Papa. O Papa
João Paulo 11 disse amorosamente que Dom Serafim estava no coração dele, num
gesto de abertura de seus sentimentos; tenho certeza, Dom Serafim, do carinho que
tem pelo Papa, este homem excepcional, da paz, devotado ao mundo inteiro,
incansável, mártir dos nossos dias; é uma pessoa que Dom Serafim, sem dúvida,
mais e mais, terá presente em sua vida, oferecendo-lhe o seu serviço. Esse é o
significado mais profimdo do cardinalato: estar a serviço da Igreja e, concretamente,
da pessoa que Jesus Cristo colocou para dirigi-la. Dom Serafim aceitando o
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cardinalato, não o fez por ser seu nome mais conhecido. Aceitou sabendo que está
em disponibilidade para trabalhar pela Igreja, ao lado do Papa. Isso, aliás, foi muito
bem explicado nas várias publicações dos últimos tempos, que foram oferecidas para
conhecimento do povo. Um assessor direto do Santo Padre. Receba a nossa gratidão,
pois todos amamos o Papa e ficamos felizes sabendo que é o senhor que, em nome de
tantos outros, está ao lado do Papa, para ajudá-lo, encorajá-lo, dizer a ele a palavra
forte de esperança que marca todo o seu ministério episcopal.

Todo o trabalho da Igreja vai, cada vez mais, difundir-se pelas muitas atribuições
que o Santo Padre a ele concede; entre essas, há duas que já são conhecidas. D.
Serafim é responsável pela assessoria do Papa, do chamado Conselho da Comissão
para a América Latina, cargo que já ocupava e continuará ocupando. Foi, também
escolhido, recentemente, para membro do Pontiticio Conselho Justiça e Paz, quer
dizer, para uma solicitude ao lado do Papa, sobre todos os grandes problemas de
direitos humanos, de entrosamento dos povos, de harmonia das sociedades. das
nações; foi para esse encargo que o Santo Padre o nomeou recentemente, já Cardeal
D. Serafim.

Olhando para o seu coração. D. Serafim, se fosse possível nele penetrar, veríamos
o grande afeto à sua família, esse afeto que cresceu, a família que aumentou no seu
coração, na qual cada um de nós se coloca, especialmente essa família que é Belo
Horizonte, que é Minas, que é também todo o Brasil. Encontramos nele esse grande
amor à Igreja. Queria dizer ao senhor que também mora no nosso coração, quer
dizer, no coração de seus irmãos Bispos, que lhe querem muito bem, seus irmãos
Padres. O senhor viu a alegria deles em Mariana, acolhendo a sua presença, a sua
palavra, a sua convivência com eles e com a vida consagrada. Essa é uma
peculiaridade que nem todos conheceram na ocasião. O. Serafim, durante quatro
anos, foi responsável, entre os Bispos, pela presença e pelo acompanhamento de toda
a vida consagrada. quer dizer, as freiras, os irmãos, as religiosas; assua entre seus
irmãos, sempre foi essa presença amiga.

Hoje ouvimos uma palavra tão bonita, dizendo que ele é o cardeal do povo. Ele nos
disse que fica feliz quando pode tocar a mão do povo e deixá-lo tocar sua mão. Nós
gostaríamos também de tocá-lo hoje, dar-lhe um beijo e dizer: que bom ter D.
Serafim como Cardeal aqui, nesse tempo tão importante para a vida da Igreja.

Palavras do Sr. Presidente
Na condição de mineiro, de que nos orgulhamos. e como Presidente da Assembléia

Legislativa, grande é a emoção e não menor a alegria ao saudar nosso Príncipe da
Igreja. o Cardeal D. Serafim Femandes de Araújo.

Temos acompanhado com especial interesse a trajetória luminosa desse
extraordinário coestaduano de Minas Novas. Desde aquela época, não tão distante.
em que passou a emprestar seu concurso ao Arcebispado belo-horizontino. pudemos
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constatar sua dedicação à Igreja a que se consagrou, seu empenho em perseverar nas
virtudes cristãs e sua afeição incondicional a essas Minas do nosso coração.

Nascido no vale do Jequitinhonha, onde a natureza áspera molda o caráter rijo dos
naturais da terra, D. Serafim fez de sua vida, desde a mais tenra idade. um exemplo
para os que o cercavam. Passando pelo seminário em Diamantina, seguindo para os
cursos de mestrado em Roma, voltando ao Brasil já ordenado, sua postura foi sempre
aquela que nos causa tanta admiração. Não fosse outro seu apostolado modelar como
Pároco em Gouveia e em Curvelo e como Arcebispo Coadjutor e Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte. Não fossem outras sua obra grandiosa à frente da
PUC e a participação decisiva em todos os movimentos de relevo da Igreja Católica
no Brasil, nas últimas quatro décadas.

Não nos cumpre aqui traçar os dados biográficos de nosso homenageado, embora,
confessemos, isso nos seria muito grato. Desejamos apenas ressaltar a importância de
que se reveste para nosso Estado sua investidura como Cardeal.

Minas Gerais sempre se notabilizou pela religiosidade de sua gente. A fé cristã está
arraigada nos que aqui nascem e constitui nossa força e nossa motivação maior. Nos
mais humildes povoados, nos mais distantes rincües, ergue-se sempre, altaneira, a
torre daquela igrejinha onde se congregam os moradores. Por isso mesmo, o Pároco é
figura indissociável de cada comunidade; em torno dele gira tudo o que de bom e de
positivo nela sucede. A Igreja Católica entre nós, portanto, é unia das instituições
que gozam da mais absoluta unanimidade.

Passam agora Minas e o Brasil a contar com mais um representante na constelação
de Cardeais que ilustra a Igreja de Roma. Esta Capital e toda a terra das Alterosas
são honradas com a elevação de Dom Serafim. Esse vínculo do prelado à terra, aliás.
foi ratificado pelo próprio Papa João Paulo II: como se sabe, e o episódio muito nos
tocou, no momento mais solene da sagração de nosso Cardeal, o Sumo Pontífice o
mirou nos olhos e disse, muito simplesmente: "Belo Horizonte!"

Sem pretender plagiar Sua Santidade, pedimos vênia para fitar nosso
homenageado e, neste anfiteatro da nossa Assembléia em que confraternizam o
Poder Legislativo e o povo mineiro, dizer-lhe: "Salve Dom Serafim, Cardeal
Fernandes de Araújo! Minas Gerais o saúda com o legítimo orgulho que experimenta
por sua ascensão ao colégio máximo da Santa Igreja!"

Seja bem-vindo o nosso homenageado. Parabéns. Minas Gerais, pelo nosso
homenageado Dom Serafim Fernandes de Araújo.

Entrega de Pergaminho
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar a Dom Serafim um

pergaminho contendo a oração de ação de graças.
- Procede-se á entrega do pergaminho.

Palavras do Pe. Judas Tadeu Vivas
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O Sr. Presidente - Com a palavra. o Pe. Judas Tadeu Vivas, da Paróquia Nossa

Senhora de Fátima , 	procederá á leitura da oração de ação de graças.
O Pe. Judas Tadeu Vivas - Convido a todos para, de pé, juntos, rezarmos a oração.
Deus e Pai de "sericórdia- do coração de nosso Estado de Minas Gerais elevamos

a Vós nossa ação de graças pelo dom concedido à nossa terra, pela bondade gratuita
de nosso Santo Padre João Paulo H.

Ele, em seu amor por nossa Belo Horizonte e por nosso Estado, quis, do fundo do
seu coração, chamar para o grande compromisso de ser Cardeal nosso pastor Dom
Serafim. Nós Vos somos sinceramente agradecidos.

Queremos, impelidos pela graça do Espírito Santo rumo ao novo milênio. Vos
pedir: que ele se entregue e dê toda a sua vida por este novo serviço; que ele, sempre
e mais, coloque sua existência de pastor na palma de Vossa mão e no coração de
Vosso povo; que ele renove sempre sua caridade no ideal de ser Cardeal da
esperança. Encaminhai sempre os seus passos. õ Pai e Senhor, na fidelidade corajosa
ao Cristo e ã Sua Igreja. Que Maria, a quem o Papa o entregou em sua missão, seja
para ele garantia da constante efusão do espírito.

Apresentação do Coral Júlia Pardini
O Sr. Presidente - Ouviremos agora a apresentação do Coral Júlia Pardini.
- Procede-se à apresentação do Coral Júlia Pardini.

Apresentação de Depoimentos
O Sr. Presidente - Neste momento, assistiremos no telão a depoimentos do Sr.

Governador do Estado, de outras autoridades e de familiares de Dom Serafim.
- Procede-se à apresentação dos depoimentos.

Apresentação do Coral Júlia Pardini
O Sr. Presidente - Ouviremos, a seguir. o Coral Júlia Pardini.
- Ouve-se a apresentação do Coral Júlia Pardini.

Palavras de Dom Serafim Fernandes de Araújo
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte, Dom

Serafim Fernandes de Araújo.
Dom Serafim Fernandes de Araújo - Sr. Deputado Dilzon Meio. Presidente da

Assembléia neste momento, dando-nos esta imensa alegria; demais componentes da
Mesa, meus familiares, meus amigos e minhas amigas. vocês podem imaginar a
minha dificuldade neste momento em como começar e em como acabar este
agradecimento.

Enquanto as coisas iam acontecendo, foi, sim, uma estrela dentro de mim: como se
fosse um céu de louvor a Deus, muitas se acenderam. Quero, a principio, agradecer a
Deus por este momento. Não sei se vocês notam, para mim foi um momento de "Te
Deum", foi um momento de ação de graças, e fico feliz pelo fato de que, não só
diante desta tão seleta assistência, mas através da TV da Assembléia, quantos e
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quantos lares neste momento estão assistindo ao vivo a esta bela manifestação.
Nunca ouvi nem assisti a uma Assembléia Legislativa tão coração. Parece que nós,

nesta noite, perdemos a forma geográfica do Estado de Minas Gerais e fizemos dela
um coração. Sinto-me dentro desse coração, amado e querido, milito amado e muito
querido. Aliás, é um amor que com amor se paga. As pessoas que me conhecem
sabem do meu orgulho santo de ser mineiro e de como defendo isso como um dos
maiores valores que possa ter na minha vida.

Aprendi a gostar de Minas, a apreciar Minas não foi com os mineiros, não; foi com
todas as pessoas que vinham de fora ou com quem já trabalhei dizendo o que é
Minas. Em geral. nós, os mineiros, temos a mania de pensar que não somos tanto
como na verdade somos.

Ontem mesmo, foi para mim um elogio: o Presidente da República, quando
contava um pouquinho a minha vida, este caminhar, ele disse: "Que bonito. De
Minas, sempre em Minas e a serviço de Minas.". E é mesmo-

Na verdade, todas as vezes que daqui saí foi para voltar, para tornar a Minas ainda
mais querida e para que pudesse me entregar mais a ela.

Quero agradecer a todos os que estão fazendo desta reunião, como eu disse, uma
ação de graças. Alguém, outro dia, perguntou-me: "O senhor não está, apesar de ser
bispo. orgulhoso. Como o senhor ficaT'. Não estou orgulhoso, não. Estou feliz, mas
muito feliz, mesmo.

Estou querendo fazer deste meu cardinalato, e tenho conseguido, vina alegria para
o povo. Foi por isso que, quando conversei com o nosso querido Prefeito de Minas
Novas, falando da festa que iam fazer para mim, lá, eu disse: aceito toda a festa, com
a condição de poder cumprimentar todos e cada um que estiver em Minas Novas.

Foi uma maravilha. Aquelas belas pretas velhas de Minas Novas, chegando perto
de mim, passando a mão no vermelho. Que beleza! E para isso que eu quem ser
Cardeal. Para o povo sentir que eu sou irmão deles. Para o povo sentir que a gente
está aí somente para ser irmão, para ajudar.

Nesta manifestação, gostaria de agradecer ao meu querido Coral Júlia Pardini.
Sabem da ternura que tenho por eles. Aliás, lembrando o Coral. estoujembrando dos
momentos mais bonitos do centenário de Belo Horizonte. Começou com este
olhinho-d'água do Coral Júlia Pardini aquele beissimo coral de 1.000 vozes. Foi um
dos momentos mais bonitos do dia 12 de dezembro.

Quem agradecer as palavras do Deputado Miguel Martini. Não vou dizer que ele
disse algo errado. Ele não disse. Mas fico feliz de ele poder traduzir com palavras,
tão de coração, aquilo que, na verdade, vai dentro do meu coração. Foi uma surpresa
para mim. Obrigado, Deputado Miguel Martini. Que bom que foi que também Dom
Luciano tenha vindo. Fiquei com medo. Se Dom Luciano fosse Papa, eu estava
canonizado. Mas é porque ele é bom demais, e a gente estabeleceu, um com o outro,
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uma amizade muito profunda, uma amizade muito alegre. Por isso. Dom Luciano,
muito obrigado. Se eu salvei a sua vida. você também me deu alguns dos mais belos
momentos que tive na minha vida, seja na sua doença, seja durante este tempo todo
de amizade. Não estamos pagos. Acho que eu ainda estou devendo um pouquinho
para você.

Quero agradecer as palavras do Sr. Presidente. também tão bonitas, tão carinhosas.
Quero dizer a vocês que estaria no momento de tomar esse cardinalato de todo o
mundo. O que estou mais sentindo nesse cardinalato é que o povo está feliz. Não
posso negar. Parece que o mineiro estava frustrado. E quando chega esse momento,
todo mundo se sente assim, como foi dito, um pouquinho cardeal também. De todos
os mineiros, de pessoas de outras religiões, de pessoas que conheço menos tenho
recebido telegramas. Acho que é a alegria do mineiro manifestada em razão do
carinho que o Papa teve para comigo. Esta homenagem fica muito dentro de mim. E
quase como se estivesse encerrando todas as homenagens de que tenho sido alvo. E
são tantas. Quero, então. Sr. Presidente, agradecer este raro momento e, como disse,
transformá-lo verdadeiramente em prece, dizendo a Deus muito obrigado, porque
jogou. através da minha simples pessoa, muita alegria no coração de muita gente, e
acendeu um facho de esperança no coração de muitas pessoas.

Quando eu chegava para esta homenagem. a repórter e o repórter me perguntaram
o que ela significava para mim. Eu disse que era das homenagens que me tocava
mais. Por quê? Aqui é a casa dos mineiros. E acho que a Única coisa que tenho de
mim mesmo, lá dentro, que não posso dar para ninguém, é ser mineiro, é viver
intensamente a alegria de uma terra de tanta gente boa, de tanta gente maravilhosa.
Por isso, Sr. Presidente, aceito esta homenagem. mas transfiro-a, neste momento,
para o bom, o querido e o irmão povo mineiro, de quem esta Assembléia é a
representação mais lídima e mais verdadeira. E a vocês todos que vieram aqui para
me homenagear, muito obrigado. Que Deus lhes pague. Volto a dizer que a sessão da
Assembléia tomou-se verdadeiramente um momento de oração, neste instante em
que terei a alegria de invocar a bênção de Deus sobre todo este querido Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado. Felicidades.

Oração Final
O Sr. Presidente - Agora, atendendo a nosso pedido, o ilustre homenageado. Dom

Serafim, rezará conosco a oração final.
Bênção Final

Dom Serafim: O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
Dom Serafim: Bendigamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Louvemos e exaltemos seu nome para sempre.
Dom Serafim: A nossa proteção está no Nome do Senhor.
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Todos: Que fez o céu e a terra.
Dom Serafim: Que Deus Pai vos abençoe e vos guarde com sua bondade fraterna e

coração materno.
Todos: Amém.
Dom Serafim: Que o Cristo Jesus vos mostre sua face alegre de ressurreição e vida.
Todos: Amém.
Dom Serafim: Que o Espírito Santo volte para vós seu olhar, vos dê paz e a alegria

de caminhar na esperança rumo ao novo milênio.
Todos: Amém.
Dom Serafim: Abençoe a todos aqui presentes, abençoe a toda a nossa cidade,

abençoe a todo o nosso Estado. Deus de bondade e ternura. Pai e Filho e Espírito
Santo.

Todos: Amém, Améni Amém.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos ao homenageado,
às autoridades e aos demais convidados pela presença e, cumprido o objetivo da
reunião, a encerra convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã,
dia 3. às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 43 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE.
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Às quinze horas do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio. Maria Olivia e
Adelino Carneiro Leão (substituindo estes, respectivamente. aos Deputados Aliton
Vilela e Arnaldo Canarinho, por indicação das Lideranças do PSDB e do Bloco
Parlamentar de Oposição), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado Alvaro Antônio. declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Adelino Carneiro Leão que proceda à leitura da ata da reunião
anterior. A Presidência dispensa sua leitura, considera-a aprovada e solicita aos
Deputados que a subscrevam. O Presidente informa que a reunião se destina a
debate, em audiência pública, sobre os problemas decorrentes da má conservação e
da falta de acostamento na BR-262, no trecho compreendido entre os Municípios de
Betim e Luz. A Presidência registra a presença do Sr. Osmar do Carmo.
representando o Chefe do 6° Distrito do DNER. a quem convida para tomar assento à
Mesa. O Presidente passa a palavra à Deputada Maria Olivia. autora do
requerimento que motivou esta reunião, para que faça suas considerações iniciais. A
seguir, passa a palavra ao convidado. Os Deputados fazem perguntas ao convidado, e
abre-se amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e do
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convidado, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Alvaro Antônio. Presidente - José Henrique - AlIton Vilela.

ATA DA 6 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA. NO PRAZO DE 120 DIAS. APURAR A INSTALAÇÃO DE
GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E

SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES
Às dez horas e quinze minutos do dia primeiro de abril de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anivaldo Coelho,
Paulo Nau, Raul Lima Neto e Ailton Vilela (substituindo este o Deputado José
Militão, por indicação da Liderança do PSDB). membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Anivaldo Coelho, declara
abertos trabalhos e solicita ao Deputado Paulo Nau que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência suspende a reunião por alguns instantes, para que os Deputados possam
abrir a reunião da Comissão de Agropecuária. As dez horas e trinta minutos, com a
presença dos Deputados Anivaldo Coelho. José Milhão. Raul Lima Neto, Ambrósio
Pinto e Paulo Nau, membros da Comissão, a reunião é reaberta. Registra-se também
a presença dos Deputados Wilson Pires. Maria José Haueisen, Ivo José e Kemil
Kuxnaira. A Presidência esclarece que a finalidade da reunião é ouvir o depoimento
dos Srs. Raimundo de Almeida Vianna, Presidente da Associação de Joalheiros de
Minas Gerais - AJOMIG -MG - Kalil Kassim Elawar. Presidente da Zona de
Processamento de Exportação - ZPE - de Teófilo Otôni; Sebastião Venceslau
Siqueira, Vereador em Nova Era, e Ignácio Gabriel Prata Neto, Delegado. que não
compareceu. Após prestar os esclarecimentos necessários sobre o funcionamentos das
comissões parlamentares de inquérito, o Presidente passa a palavra ao Sr. Raimundo
de Almeida Vianna, que se identifica e faz suas colocações iniciais. Logo após, é
inquirido pelos Deputados Raul Lima Neto, José Militão e Anivaldo Coelho. A
seguir, passa-se a palavra ao Sr. Kalil Kassim Elawar, que se identifica e presta o seu
depoimento. O depoente é questionado pelo Deputado Raul Lima Neto. Neste
momento, os Deputados Wilson Pires Raul Lima Neto. Anivaldo Coelho e Maria
José Haueisen fazem uma discussão a respeito dos objetivos desta CPI. Encerrada a
discussão, a Presidência passa a palavra ao Vereador Sebastião Venceslau Siqueira,
que presta o seu depoimento e entrega ao Presidente vários documentos, os quais a
Presidência solicita à assessoria sejam anexados aos autos. O Vereador Sebastião
Venceslau Siqueira é questionado pelos Deputados Wilson Pires. Raul Lima Neto e
José Militão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
participação dos Srs. Raimundo de Almeida Vianna. Kalil Kassim Elawar e
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Sebastião Venceslau Siqueira, pelos subsídios prestados a esta Comissão, agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho. Presidente - José Militão - Raul Lima Neto - Ambrósio Pinto.

ATA DA 63 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas do dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira. Jorge Eduardo de
Oliveira. Tarcisio }Ienriques e Paulo Nau, membros da Comissão supracitada.
Hsendo número regimental. o Presidente. Deputado Gil Pereira, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente acusa recebimento de oficio do Secretário Adjunto de Ciência e
Tecnologia, em que agradece sua indicação como representante da Assembléia
Legislativa para compor o grupo que irá elaborar o projeto do potencial turístico da
Estrada Real. A seguir. a Pràsidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs.
Angelo Leite Pereira, Prefeito Municipal de Carmo do Rio Claro, e João fosco
Ribeiro da Fonseca. Chefe de Escritório de Representação de Fumas Centrais
Elétricas S.A., cuja ausência é justificada pelo Deputado Gil Pereira. Em seguida,
fazem uso da palavra os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira. Tarcisio Henriques,
Paulo Piau. Gil Pereira e o Sr. Angelo Leite, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Paulo Piau apresenta requerimento, em que solicita
audiência pública da Comissão com a finalidade de debater a indústria do turismo na
região do Triãngulo mineiro. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. A
seguir. o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira apresenta requerimento, em que
solicita seja realizada audiência pública para se discutir o processo de privalização da
Empresa Fumas Centrais Elétricas SÃ. e suas conseqüências para a região.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares e do convidado, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Gil Pereira. Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Raul Lima Neto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1346197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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Por meio da Mensagem n° 234197, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.546197, que dispõe sobre o Sistema Estadual
de Finanças e a estrutura da Secretaria da Fazenda e dá outras providências.

Nos termos regimentais, a proposição foi encaminhada às comissões competentes
para receber parecer.

Preliminarmente. cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos seus
aspectos jurídico-constitucionais, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição em apreço objetiva reformular o Sistema Estadual de Finanças e

reestruturar a Secretaria da Fazenda.
Pela Lei n° 9.520, de 30112187, o Sistema Estadual de Finanças foi criado com a

finalidade de integrar e realizar a gestão das finanças públicas na estratégia global da
política de desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais.

Nos termos da proposição, esse Sistema, centralizado na Secretaria da Fazenda,
mantém a sua finalidade e compreende três áreas de atividades-fins, assim definidas:
área de tributação e administração tributária: área de administração financeira,
contabilidade e auditoria operacional; área de estimulo ao desenvolvimento
econômico e social e participação na gestão da presença do Estado na economia.
Dessa forma na área de tributação e administração tributária estão estabelecidas as
ações concernentes à gestão e à administração do sistema tributário estadual e ao
controle da efetivação da receita tributária: na área de administração financeim
contabilidade e auditoria operacional, as ações relativas à gestão e à administração
financeira, à contabilidade pública e à auditoria operacional da administração
pública estadual; na área de estimulo ao desenvolvimento econômico e social, as
ações voltadas para o desenvolvimento sócio-econômico do Estado.

Nesse contexto, a Secretaria da Fazenda passa a ter por finalidade subsidiar a
formulação da política financeira tributária e fiscal e responsabilizar-se pela sua
implementação, bem como pelo provimento, pelo controle e pela administração dos
recursos financeiros necessários à consecução dos objetivos da administração pública
estadual, conforme se infere do art. 50 do projeto.

Com relação à organização da Secretaria, propõe-se uma nova estrutura.
desmembrada em 17 unidades administrativas, representando os meios e
instrumentos de ações organicamente articuladas, visando ao pleno desempenho da
missão institucional do órgão. Entre as inovações introduzidas, destacam-se as
Superintendências de Legislação e Tributação, da Receita Estadual e do Crédito
Tributário:a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual; a Superintendência Regional
da Fazenda e a Superintendência Regional Metropolitana.

Surgem as Superintendências Centrais de Administração Financeira, de Auditoria
Operacional e de Contabilidade Geral.
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Observe-se que, em função dessa nova estrutura. propõe-se a criação de mais um
cargo de Secretário Adjunto; portanto, a Secretaria da Fazenda passa a ter um
Secretário Adjunto de Administração Tributária, a quem cabe a coordenação, a
supervisão e o acompanhamento gerencial das unidades administrativas responsáveis
pela administração e pela gerência do sistema tributário estadual, e um Secretário
Adjunto de Administração Financeira e Controle Operacional, com idêntica função,
porém no âmbito das unidades administrativas responsáveis pelo controle e pela
gerência da administração financeim contábil e de auditoria.

Em termos de pessoal, a proposição cria, transforma e extingue cargos
pertencentes à Secretaria, em decorrência das modificações propostas.

Dispõe, ainda, a proposição sobre a gratificação de estímulo à produção individual,
relativamente ao limite para o seu pagamento, cujo valor mensal não poderá
ultrapassar quatro vezes o valor do maior vencimento calculado na forma prevista no
art. 18 da Lei n°6.762, de 23/12/75.

Finalmente, verifica-se a proposta de extinção do Conselho de Política Financeira e
de desvinculação do BDMG e da Loteria do Estado de Minas Gerais, os quais
passarão a vincular-se. respectivamente. às Secretarias do Planejamento e
Coordenação Geral e da Casa Civil e Comunicação Social-

Constitui exigência constitucional expressa a atribuição de competência legislativa
para o exame das matérias que dispõem sobre criação, transformação e extinção de
cargo, emprego e função públicos na administração direta, autárquica e fundacional e
fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. e sobre criação, estruturação e definição de atribuições das
Secretarias de Estado. conforme estabelece o art. 61. VIII e XL da Constituição
Estadual.

Outra regra constitucional a ser observada está inserida no art. 66. III. "e", c/c o
art. 90. XIV. da Carta mineira, que outorga ao Governador do Estado iniciativa
privativa para a deflagração do processo legislativo no tocante à matéria que ora se
examina.

Também na Constituição está expresso o principio do desenvolvimento econômico
e social do Estado, que consiste na organização econômica planejada pelo poder
público, conforme se infere do Capítulo 11, Seção 1, da Constituição Estadual.

Anal i sando-se, pois. os aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes ao
projeto de lei em apreço, verifica-se que inexistem óbices à tramitação da matéria,

Visando tão-somente ao aprimoramento da proposição no tocante à categoria dos
servidores pertencentes à classe de Assistente Técnico Fazendário, propomos, ao
final, a Emenda n° 1.

Propomos. ainda, a Emenda n° 2, com o objetivo de assegurar a permanência de
servidores em seus respectivos cargos da classe de Agente Fiscal de Tributos
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Estaduais - AFTE - do Quadro Permanente de Tributação. Fiscalização e
Arrecadação do Estado de Minas Gerais, nomeados em virtude de aprovação em
concurso público realizado em dezembro de 1995, em vista de acórdão do Superior
Tribunal de Justiça, que determinou o reposicionamento desses servidores. Para
tanto, propomos a prorrogação do concurso realizado, para que os servidores
reposicionados possam continuar a pertencer ao referido quadro de servidores, bem
como a fim de se corrigirem as distorções verificadas no preenchimento das vagas
nas diversas regiões do Estado.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade

do Projeto de Lei n° 1.546197 com as Emendas nos 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - A Secretaria de Estado da Fazenda deverá promover anualmente, no mês

de janeiro, levantamento do quantitativo de cargos preenchidos e vagos das classes
de Fiscal de Tributos Estaduais, Agente Fiscal de Tributos Estaduais e Assistente
Técnico Fazendário, a fim de avaliar a necessidade de realização de concurso público
para provimento de cargos vagos.

Parágrafo único - O Poder Executivo promoverá concurso público para provimento
de cargos das classes de Fiscal de Tributos Estaduais, Agente Fiscal de Tributos
Estaduais e Assistente Técnico Fazendário sempre que o quantitativo de cargos
preenchidos, apurado na forma deste artigo, for inferior a 5% (cinco por cento) do
total de cargos previstos para as respectivas classes.'.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica prorrogado até o dia 16 de fevereiro de 1999 o concurso público

realizado em dezembro de 1995 para o provimento de cargos da classe de Agente
Fiscal de Tributos Estaduais - AfiE - do Quadro Permanente de Tributação.
Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1997.	 -
Hely Tarqunuo. Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Antônio Genaro -

Enuano Batista - Gilmar Machado (voto contrário) - Antônio Júlio (voto contrário).
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.332197

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Marcos Helênio, dispõe sobre a
apreensão de veículo automotor oficial de serviço e dá outras providências.

Publicado em 1918197, o projeto recebeu pareceres favoráveis nas comissões a que
foi distribuído e foi aprovado no 1" turno, com as Emendas n°s 1 e 2. da Comissão de
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Constituição e Justiça.
A proposição vem. agora, a esta Comissão de mérito, a fim de receber parecer para

o 20 turno. Em anexo, segue a redação do vencido no 1° turno, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto em tela objetiva definir as situações em que se pode utilizar veículo

automotor oficial a bem do serviço público. Ele prevê as situações em que o uso desse
tipo de veículo é proibido. autoriza a autoridade policial a apreender os veículos que
se encontrem em situação irregular, prevê sanções para as partes infratoras e
estabelece. ainda, que qualquer cidadão é parte legítima para oferecer denúncia de
infração à lei nos casos de flagrante.

O projeto alcança o serviço público estadual no âmbito dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário.

A matéria respeita os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade e da publicidade, que devem nortear os atos da administração pública
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Estado, como bem
determina o art. 37. "capui". da Constituição da República.

A proposição obedece. ainda, ao principio da razoabilidade, estatuido no art. 13 da
Carta Política mineira. De fato. não é razoável a utilização de veículos automotores
oficiais de serviço para outros fins que não os necessários à prestação eficiente dos
serviços públicos.

As emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. no 1° turno, são
pertinentes e oportunas, pois promovem o aperfeiçoamento do projeto. suprimindo e
modificando expressões inadequadas e de dúbia interpretação.

Conclusão
Com fundamento nas razões aduzidas. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.332197 no 2° turno. na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Ajalmar Silva. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Marcos Helênio - Geraldo

Nascimento.	 -
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.332197

Dispõe sobre a apreensão de veículo automotor oficial de serviço e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - E proibida a utilização de veículo automotor oficial de serviço pertencente

à administração pública direta ou indireta do Estado de Minas Gerais:
- antes das 6 (seis) e após as 20 (vinte) horas, de segunda a sexta-feira;

Ii - aos sábados. domingos e feriados;
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111- para transporte de familiares do servidor.
IV - para transporte de objeto do servidor;
V - para transporte de pessoa estranha ao serviço público;
VI - para excursão ou passeio;
VII - para transporte a casa de diversão, estabelecimento comercial ou de ensino;
Vifi - para qualquer uso diverso do devido.
Parágrafo único - Em caso de realização de serviço especial inerente ao exercício

do serviço público, poderão ser, mediante autorização especial, desconsideradas as
disposições contidas nos incisos 1 e II deste artigo.

Art. 20 - Fica a autoridade policial autorizada a apreender qualquer veículo
utilizado nos casos discriminados no artigo anterior.

§ 1° - O veículo apreendido será encaminhado ao órgão competente, ao qual
caberão os procedimentos necessários à apuração de responsabilidades e à aplicação
de sanções, nos termos do art. 14 do Decreto n°22.817, de 12 de maio de 1983, com
a redação dada pelo Decreto n°27.980, de 5 de abril de 1988.

§ 2° - Responderão pelas infrações cometidas aquele que estiver usando o veículo
oficial e a autoridade responsável por seu uso.

§ 3° - O servidor que reincidir nas infrações de que trata esta lei poderá ser
demitido do serviço público.

Art. 3° - Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar infração a esta lei.
§ 1° - Em caso de flagrante, o cidadão poderá comunicar o fato à autoridade

policial mais próxima, a qual agirá conforme o disposto no art. 20 desta lei sob pena
de responder pela omissão.

§ 2° - Inexistindo autoridade policial próxima ao local ou estando o cidadão
impossibilitado de comunicar imediatamente o fato, poderá o cidadão enviar
comunicação oficial ao órgão competente. que ficará incumbido da apuração da
denúncia.

Art. 40 - Esta lei não se aplica a veículo utilizado para ambulância bombeiro.
policia e serviços especiais, permanentes ou temporãrios, definidos em regulamento
próprio.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.406197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.406197, do Deputado Paulo flau, que declara de utilidade
pública a Fundação Museu do Zebu Edilson Lamartine Mendes, com sede no
Município de Uberaba, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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



283
Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.406197
Declara de utilidade pública a Fundação Museu do Zebu Edilson Lamartine

Mendes. com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Museu do Zebu Edilson

Lainartine Mendes. com sede no Município de Uberaba.
Au. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

PARECER SOBRE A EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N° 1.373197
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

renúncia à aposentadoria do servidor público estadual.
Publicado em 11/9/977 o projeto recebeu da Comissão de Constituição e Justiça

parecer por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do
Substitutivo n° 1; e da Comissão de Administração Pública, parecer pela aprovação
na forma do referido substitutivo.

Por conseguinte, a matéria foi ao Plenário para discussão em 1° turno, ocasião em
que recebeu a Emenda n° 1, encaminhada a esta Comissão para receber parecer nos
termos do art. 188, § 2°, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição objeto de emenda visa a conceder ao professor público estadual

aposentado que esteja ocupando um segundo cargo no Quadro do Magistério o
direito de renunciar à aposentadoria e contar o correspondente tempo de serviço para
se aposentar no segundo cargo.	 -

A emenda em apreço tem por escopo estender a toda a categoria dos servidores
públicos estaduais a opção de renunciar à aposentadoria na forma proposta pela
proposição.

Com fulcro no principio da igualdade, que deve reger as relações da administração
com seus servidores, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo
com igual objetivo, o qual foi acatado por esta Comissão.

Sendo o propósito da emenda em exame o mesmo do Substitutivo n° 1.
consideramo-la prejudicada.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela prejudicialidade da Emenda n° 1 ao Projeto

de Lei n° 1.373197.
Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Ajalmar Silva. Presidente e relator - Arnaldo Penna - Marcos Helênio - Gemido

Nascimento.
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BELO HORIZONTE. QUARTA-FEIRA 15 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA 128a REUNIÃO DE DEBATES, EM 13/4/98
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário. Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ata - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentaçãõ de Proposições: Projeto de Lei n° 1.692198 -
Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de Turismo, de Meio
Ambiente. de Transporte e de Administração Pública e dos Deputados Alencar da
Silveira Júnior, Paulo Scheuino (2) e Wanderle Ávila - Y Parte: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Pmalho - Gemido Rezende - Elmo Braz -

Agostinho Patrús - AJalniar Silva - Ambrósio Pinto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Dimas Rodrigues - Ermano Batista - Gemido Santanna - Gil Pereira - João Leite -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Militão - Kemil
Kuxnaira - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Tarcisio Henriques - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h15min. a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

Parte
l a Fase (Expediente)

Ata	 -
- O Deputado Paulo Piau. 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

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

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

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N° 1.692198

Declara de utilidade pública a Associação dos Municipios da Microrregião da
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Vertente Ocidental do Caparaó - AMOC -, com sede no Município de Caratinga.

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

Microrregião da Vertente Ocidental do Caparaó - AMOC -, com sede no Município
de Caratinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,	de	 de 1998.
Mauro Lobo
Justificação: A Associação dos Municípios da Microrregião da Vertente Ocidental

do Caparaó - AMOC é uma entidade civil sem fins lucrativos, de duração ilimitada -
que tem como objetivo, entre outros, ampliar e fortalecer a capacidade
administrativa, econômica e social dos municípios, prestando-lhes assistência
técnica.

A entidade é constituída por entes de direito público da região da Vertente
Ocidental do Caparaó, evidenciando-se, dessa forma seu caráter de utilidade
pública, objetivamente demonstrado pela documentação anexa.

Em vista do exposto e das finalidades a que a entidade se propõe, espera-se a
aprovação deste projeto de lei.

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

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho, de

Turismo, de Meio Ambiente, de Transporte e de Administração Pública e dos
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Paulo Schettino (2) e Wanderley Ávila.

2' Parte
Abertura de Inscrições

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

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

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 10 Reunião Ordinária.
dos Projetos de Lei n°s L437/97. do Deputado Dunas Rodrigues; 1.464/97, do
Deputado Wanderlev Ávila: 1.506 e 1.537197 7 do Deputado Francisco Ramalho;
1.513/97, do Deputado Irará Barbosa; 1.504 e 1.521197. do Deputado José Militão;
1.557/97, da Deputada Maria José Haueisea e 1.53 1/97, do Deputado Miguel
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Martini: e do Requerimento n° 2.523/98, da Comissão do Trabalho; de Turismo -
aprovação, na 73 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.542197, do Deputado
Sebastião Navarro Vicia e dos Requerimentos nos 2.535 e 2.536198, do Deputado
Gil Pereira; de Meio Ambiente - aprovação, na 8 Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 2.534198. do Deputado Kemil Kumaira; de Transporte - aprovação,
na 53 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°5 2.524/98, do Deputado Alvaro
Antônio; 2.539 e 2.540198, do Deputado Paulo Schettino; e de Administração
Pública - aprovação, na 87 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.511198, do
Deputado Kemil Kumaira; 2.520 e 2.521198. do Deputado Leonidio Bouças (Ciente.
Publique-se.); e pelos Deputados Paulo Schettino (2) - falecimento do Sr. Guilherme
da Cunha Pereira e da Sra. Júnia Vaz de Oliveira Moutinho. em Belo Horizonte;
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Carlos Antônio Fiúza, em Belo Horizonte
(Ciente. Oficie-se.); e Alencar da Silveira Júnior - sua ausência do País, no período
de 814/98 a 15/4/98, para tratar de assuntos particulares (Ciente. Publique-se.).

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

inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 14, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária da mesma data. às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 343 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um de março de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Nascimento. Ambrôsio Pinto. Antônio Andrade. João Leite e João Batista de
Oliveira (substituindo este ao Deputado José Militão. por indicação da Liderança do
Bloco Social Trabalhista). membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir. o Presidente
reunião se destina a obter informações sobre o elevado preço da taxa de assinatura
mensal de telefone celular e das ligações pagas por minuto pelos usuários nas
ligações locais e interuibanas. Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia. compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado Ainbrósio Pinto
procede à leitura de requerimento do Deputado Ivo José. em que solicita a realização
de reunião conjunta das Comissões de de Transporte. Comunicação e Obras Públicas
e de Defesa do Consumidor, com a finalidade de realizar audiência pública para
debater a política tarifária dos transportes coletivos urbanos da Região Metropolitana
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de Belo Horizonte transportes coletivos urbanos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte com representantes da BHTrans. do DER-MG e da AMBEL. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. Ato continuo, o Presidente informa aos
Deputados e aos demais participantes que serão ouvidos nesta reunião os Srs. Gilmar
Camargo de Almeida. Gerente de Vendas, representante da Telemig Celular,
Rodrigo Botelho Campos. Coordenador do PROCON-Ba e Maria do Céu Paixão
Knpidlowski, representante do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de
Minas Gerais. A Presidência registra a presença do Vereador Eduardo Carvalho, da
Câmara Municipal de Timóteo, e, em seguida, passa a palavra ao Deputado João
Batista de Oliveira, para que fale sobre o objetivo da reunião. Após, os convidados
usam da palavra para fazer sua exposição e responder às perguntas formuladas pelos
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Após os debates, o Presidente
comunica que será realizada teleconferência sobre o consumidor e os planos de
saúde, no dia 15 de abril. nesta Casa, e convida para dela participarem os Deputados
e os demais participantes. A seguir. tece as últimas considerações relativas ao
assunto em tela, agradece aos convidados a participação e os valiosos subsídios
prestados aos trabalhos da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões. 14 de abril de 1998.
Gemido Nascimento. Presidente - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - João Leite.

ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER À APURAÇÃO DE

DENÚNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM MINAS GERAIS, TAIS
COMO: VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. SONEGAÇÃO FISCAL,

FRAUDES NA PREMIAÇÃO E ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS COM AS
DENÚNCIAS. DENTRE OUTROS DELITOS

Às quinze horas e trinta minutos do dia primeiro de abril de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da Silveira
Júnior. Antônio Roberto, Durval Angelo e Paulo Schettino. membros da sup:acitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Alencar da Silveira
Júnior, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Durval Angelo que proceda à
leitura da ata da reunião anterior. O Deputado António Roberto requer a dispensa da
leitura, o que é aprovado pela Comissão. O Presidente dá por aprovada a ata e
solicita aos Deputados que a subscrevam. O Presidente informa que a reunião se
destina a ouvir os Srs. Gilberto José dos Santos e Vanderson Elifas da Silva. Em
seguida, passa a palavra ao Deputado Durval Angelo, que apresenta requerimentos
em que solicita sejam convocados os Srs. Zezé Perrela. Presidente do Cruzeiro
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Esporte Clube, e Jaime Monteiro. Delegado da Seccional Norte, e o Presidente da
Liga Desportiva de Contagem para comparecerem a reunião desta Comissão; e sejam
solicitadas informações ao Secretário da Fazenda sobre a situação fiscal de cada
bingo explorado em Minas Gerais. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Neste momento, comparece o Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Em seguida. o Presidente passa a palavra ao Deputado Paulo
Schettino, que apresenta requerimento em que solicita a convocação do Sr. Luiz
Antônio Ribeiro, Presidente da Comissão Permanente de Bingos, para comparecer a
reunião desta Comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O
Presidente esclarece alguns pontos referentes às CPIs e passa a ouvir o depoimento
do Sr. Vanderson Elifas da Silva, que é inquirido pelos membros da Comissão. Após.
a Presidência suspende a reunião para que dê entrada na sala o segundo depoente.
Reabertos os trabalhos, são prestados, novamente, esclarecimentos referentes às
CPIs. e é concedida a palavra ao Sr. Gilberto José dos Santos para que faça seu
depoimento. Em seguida. o depoente é inquirido pelos Deputados. Os depoimentos e
os questionamentos, assim como todo o conteúdo da reunião. constam nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Alencar da Silveira Júnior. Presidente - Antônio Roberto - Durval Ângelo - Irani

Barbosa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.515197

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em epigrafe visa a dispor
sobre o pagamento de contas de água e luz por parte dos servidores públicos
estaduais e dar outras providências.	 -

Publicado em 15111197. foi a proposição distribuida à Comissão de Constituição e
Justiça. da qual recebeu parecer por sua juridicidade. constitucionalidade e
legalidade. Vera- agora a matéria a esta Comissão para exame de mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Em que pese à existência de parecer favorável da Comissão de Constituição e

Justiça. a proposição não se mostra conveniente do ponto de vista fimcional e
administrativo.

0 escopo do projeto de lei em tela é isentar os servidores públicos estaduais do
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pagamento de multa devida por atraso na quitação de suas contas de água e luz
quando o próprio Estado atrasar o pagamento desses servidores.

Sendo a prestação de serviços públicos colocada à disposição de todos os cidadãos,
não é justo beneficiar tão-somente os servidores públicos estaduais. em detrimento do
restante da população, que muitas vezes tem de pagar multas, por causa de atraso no
pagamento de seus salários.

A medida que se pretende implementar configuraria, pois, um evidente privilégio
dirigido aos servidores do Estado, o que é inadmissível diante do sistema jurídico-
constitucional vigente, haja vista o disposto no art. 50 da Carta Magna, que assegura
a igualdade de todos perante a lei.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.515/97.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1998.
Ajalinar Silva. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Marcos Helênio - Geraldo

Nascimento.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI l'1° 929/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Gemido Nascimento, o projeto de lei em exame objetiva
aplicar os efeitos da Lei n° 12.276, de 2517/96, à execução de obras de duplicação da
Rodovia BR-381. no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, retorna a proposição a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, cabendo-nos, ainda, elaborar a
redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Amplamente examinada pelas comissões técnicas às quais foi distribuída, a

proposição em exame não encontrou óbice à sua aprovação, mostrando-se, ao
contrário, conveniente e oportuna.

De fato, o projeto em análise reveste-se de grande interesse público, na medida em
que as prescrições nele consignadas, se implementadas, trarão melhorias
significativas às pistas das Rodovias BR-381 e BR-262, o que facilitará sobremaneira
o fluxo de mercadorias e de pessoas na região.

O melhoramento nas referidas rodovias, evidentemente, servirá como fator de
estímulo ao desenvolvimento socioeconômico da região, o que, por via reflexa,
redundará em beneficios para todo o Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 929196 no 2°

turno, na forma do vencido no 1 turno.
Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
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Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna relator - Marcos Helênio - Gemido

Nascimento.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 929196
Autoriza o Poder Executivo a estabelecer parceria com empresa ou consórcio de

empresas. nos termos da Lei n° 12276. de 1996, para a duplicação das Rodovias BR-
381 e BR-262, no trecho compreendido entre Belo Horizonte e Governador
Valadares.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato ou convênio com
empresa ou consórcio de empresas. nos termos da Lei n° 12276. de 25 de julho de
1996, com vistas à execução de obras de duplicação das Rodovias BR-381 e BR-262.
no trecho compreendido entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Parágrafo único - A celebração de convênio ou contrato a que se refere o "caput"
deste artigo será precedida do competente convênio com a União.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

REQUERIMENTO
O Deputado que este subscreve requer, nos termos do parágrafo único do art. 2° do

Regimento Interno, seja realizada reunião da Assembléia Legislativa em Ouro Preto,
no dia 22/5/98, a fim de se promover ato cívico de reparação dirigido aos
inconfidentes e, em particular. a Tiradentes. pela Sessão Solene em que, em
221511792, o Senado da Càniara de Vila Rica manifestou à Rainha de Portugal
gratidão e regozijo pelo fracasso da Inconfidência Mineira.

Sala das Reuniões.	de março de 1998.
Romeu Queiroz
Justificação: A Assembléia Legislativa de Minas Gerais orgulha-se de abrigar os

ideais dos inconfidentes de 1789. expressando esse orgulho em sua logomarca, que
reproduz o símbolo da bandeira do movimento, e na denominação escolhida para o
espaço em que se reúne. o Palácio da Inconfidência.

A Inconfidência Mineira foi. reconhecidamente. a principal ação libertária tentada
durante o período colonial brasileiro, tendo envolvido figuras ilustres da sociedade
mineira da época, as quais, ao lado do "animoso alferes" Tiradentes, sonharam com
UMA pátria soberana e justa para todos os que ajudaram a construi-la.

O fracasso da sedição não lhe diminui a importância cívica, antes lhe confere,
hoje, o prestigio que só as grandes utopias e os elevados ideais merecem, valorizados
pelo confronto com a realidade e com as grandes e pequenas misérias do cotidiano.

Relembrar os graves momentos que se sucederam à morte de Tiradentes e ao exílio
dos principais lideres da sedição é também uma forma de reavivar o compromisso do
povo mineiro com os princípios que motivaram aqueles homens.
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Não se tmta, no momento presente, de assumir a responsabilidade por um ato

amedrontado do orador pusilânime, cujas palavras ressoaram diante da cabeça de
Tiradentes e que repercutem 200 anos depois, a fragilidade dos homens e sua
impotência em face da opressão.

Tampouco nos cabe, hoje, justificar ou explicar os motivos de tão bisonho discurso.
Cabe-nos, sim, resgatar os valores maiores, que permanecem para além da fraqueza
dos homens.
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BELO HORIZONTE. QUINTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA 3608 REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 14/4/98
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário. Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: 18 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficias - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nos 1-693 a 1.698198 - Requerimentos n°5 2.554 a
2.557198 - Requerimentos dos Deputados Romeu Queiroz e Adelino Carneiro Leão
(2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Wanderley Ávila, Tarcisio
Henriques, Durval Angelo, Anderson Adauto. Gilmar Machado e Raul Lima Neto -
Y Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Adelino Carneiro Leão (2); deferimento
- Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; deferimento; discurso do
Deputado Elmo Braz - Requerimento do Deputado Gilmar Machado; questões de
ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aí.lton Vilela -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalxna Diniz - Durval Angelo -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gemido Santanna - Gil Pereira - Guinar
Machado - Glvcon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mi gue! Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rõmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 21-Secretário, para proceder à leitura da ata da
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reunião anterior.

l a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Marcelo Gonçalves. 3°-Secretário, nas funções de 20-Secretário.

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

- O Deputado Wilson Pires. 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:
OFICIO S

Da Sra. Sandra Starling, Deputada Federal, informando que encaminhou ao
Ministro da Saúde cópia da correspondência em que o Deputado Estadual Carlos
Pimenta manifesta sua indignação com relação ao descaso com que vêm sendo
tratados os casos de dengue em Minas Gerais e que solicitou sejam tomadas as
devidas providências.

Do Sr. Lúcio Urbano. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, informando que
foi enviado a esta Casa o projeto de lei aprovado por aquele Tribunal em 26111/97,
dispondo sobre a Justiça de Paz no Estado.

Do Sr. Aluizio Fantini Valério. Presidente da RURALMINAS. solicitando a
indicação de técnicos desta Casa para participar da elaboração dos planos diretores
de recursos hídricos das bacias do Leste e do rio Paranaíba, a qual está a cargo da
Fundação Artbur Bernardes, órgão vinculado à Universidade Federal de Viçosa.

Do Cel. PM Henrique Elói do Nascimento. Chefe do Estado-Maior, esclarecendo
que as denúncias contidas no Oficio n° 2.682/97/SGM haviam sido apuradas por
sindicância e inquérito policial militar remetidos à Justiça Militar e que foram
aplicadas punições administrativas nos casos de transgressão disciplinar. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de Administração
de Transportes. Imóveis e Serviços da Secretaria de Administração, informando que
foi encaminhado à Secretaria da Educação o pedido feito pela Comissão de Justiça
(se possui denominação oficial o anfiteatro do pavilhão anexo à Escola Estadual Pe.
Pedro Paulo Pessoa, em Bom Jesus do Amparo, e se, no município, existe próprio
público com a denominação de Ruth de Lima Freitas Mona) e que tão logo haja
pronunciamento. esta Casa será cientificada. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Edson Sabino. Diretor de Atendimento da Rede Globo, encaminhando a
relação das empresas de bingo e sorteios veiculados na Rede Globo Minas nos
últimos dois anos e informando que não constam em seus arquivos dados que possam
identificar os nomes dos sorteados. (- A CPI dos Bingos.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade. são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 1.693198
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade e Justiça de Curvelo,

com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade e

Justiça de Curvelo. com sede no Município de Curvelo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,	de abril de 1998.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Fraternidade e Justiça de Curvelo foi fundada em

716152, com objetivos culturais. beneficentes e filosóficos, e está sujeita a doutrinas e
regimes administrativos de acordo com os ideais da democracia e os princípios
maçônicos.

Ao conceder à entidade o titulo de utilidade pública estadual, estaremos
reconhecendo a excelência do trabalho que vem sendo desenvolvido por sua diretoria
e seus associados e dando-lhe melhores condições de continuar com sua prática
benemerente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.694198
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Esportiva Confiança do

Córrego do Bugre, com sede no Distrito de Tabaúna. Município de Aimorés.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Esportiva

Confiança do Córrego do Bugre, com sede no Distrito de Tabaúna. Município de
Aimorés.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 13 de abril de 1998.
Paulo Pettersen
Justificação: A Associação Comunitária Esportiva Confiança do Córrego do Bugre

é uma entidade sem fins lucrativos, de ação comunitãria, assistencial e esportiva.
Tem por finalidade a divulgação da cultura e do esporte, a proteção à saúde da
família. à maternidade. à infância e à velhice, o combate à fome e à pobreza, a
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integração dos seus beneficiados no mercado de trabalho, a reabilitação das pessoas
portadoras de diflciência e a proteção ao meio ambiente.

Com o título de utilidade pública estadual. a Associação espera fazer parceria com
órgãos estaduais visando à melhoria da qualidade do atendimento prestado à
comunidade de Tabaúna.

Além disso, a entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual solicito aos meus nobres pares a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.695198
Declara de utilidade pública a UNACOMC - União das Associações Comunitárias

de Corinto, com sede no Município de Corinto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
An. 1° - Fica declarada de utilidade pública a UNACOMC - União das

Associações Comunitárias de Corinto, com sede no Município de Corinto,
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 7 de abril de 1998.
João Batista de Oliveira
Justificação: A UNACOMC - União das Associações Comunitárias de Corinto.

com sede no Município de Corinto, é uma entidade civil sem fins lucrativos,
integrada por sócios idôneos, que visa à melhoria das condições de vida dos
habitantes da região onde atua.

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

PROJETO DE LEI N° 1.696198
Autoriza o Poder Executivo a indenizar o professor, o regente de ensino ou o

servidor do Quadro do Magistério e da outras providências.	-
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a indenizar o

professor, o regente de ensino ou o servidor do Quadro do Magistério designado e
demitido em virtude da municipalização do ensino.

Parágrafo único - Fará jus à indenização de que trata o "caput" deste artigo o
servidor designado que comprovar:

a) o efetivo exercício de serviços prestados ao Estado por mais de 5 (cinco) anos.
ininterruptos ou não;

b) que não teve o seu contrato renovado em face da inexistência de vagas



rs'La
297

ocasionada pelas medidas adotadas visando à implantação da municipalização do
ensino.

Art. 2° - A indenização prevista no art. 1° será proporcional ao tempo de serviço
prestado.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei em 90 (noventa) dias após a sua
publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões.	de abril de 1998.
Anderson Adauto
Justificação: O contrato firmado entre o servidor e o Estado objetivando a

prestação de serviços para atender a necessidade temporária do serviço público é
utilizado por diferentes entes da Federação.

Entretanto, em Minas Gerais tais contratos adquiriram uma característica peculiar,
ou seja, tomaram-se permanentes, uma vez que existem centenas de servidores que já
prestam, há mais de cinco anos, serviços ao Estado. Não é raro encontrarmos
servidores designados com mais de 10, 15 ou 20 anos de serviços prestados.

Com a municipalização do ensino fundamental, o Estado de Minas Gerais
transferiu aos municípios a responsabilidade pela contratação dos professores de 13 a
8 séries.

Diante disso, centenas de profissionais da área da educação que trabalharam
muitos anos para o Estado não tiveram o seu contrato de trabalho renovado e, por
conseguinte, ficaram desempregados sem qualquer tipo de indenização.

Tal fato acarretou angústia, sofrimento e desespero a essas pessoas que dedicaram
grande parte de sua vida ao exercício do magistério, pois o crescente número de
desempregados tem limitado, sobremaneira, a oferta de novas oportunidades de
trabalho.

Por outro lado, a legislação trabalhista garante ao trabalhador brasileiro, quando de
sua demissão, a indenização pelo tempo de serviço prestado. Assim sendo,
entendemos mais do que justa a proposição em tela e, para a sua aprovação,
solicitamos o apoio dos nobres colegas.

- Publicado, vai õ projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira para parecer. nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento interno.

PROJETO DE LEI N° 1.697/98
Altera o inciso UI do art. 10 da Lei n° 12.459, de 13 de janeiro de 1997, que dispõe

sobre a continuidade da percepção da remuneração de cargo de provimento em
comissão por servidor afastado nas condições que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 10 - O inciso ifi do art. 1° da Lei n° 12.459. de 13 de janeiro de 1997, passa a

ter a seguinte redação:
"Art. 1°- ......
111 - o tempo de serviço seja ininterrupto dentro de cada período, admitida a

descontinuidade entre um período e outro, bem como a descontinuidade ocasionada
pelo afastamento, exigido por lei, para o servidor concorrer às eleições, sejam elas
majoritárias ou proporcionais.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,	de abril de 1998.
Anderson Adauto
Justificação: O Diretor de escola estadual. ao se candidatar a um mandato eletivo, é

obrigado, por força legal, a desincompatibilizar-se.
Tal fato tem trazido um grande transtorno á vida profissional desses trabalhadores

do ensino, urna vez que a Lei no 12.459, de 1997, que trata do apostilamento da
classe de Diretor, exige o exercício de dois mandatos ininterruptos.

Em face da legislação vigente, o Diretor de escola fica tolhido de candidatar-se a
qualquer cargo eletivo e, conseqüentemente, de atuar em prol da comunidade.

Assim sendo, entendemos oportuna a proposição que ora apresentamos, pois as
eleições estão se aproximando, e muitos municípios deixarão de contar com pessoas
aptas a colaborar com o desenvolvimento da municipalidade se perdurar o texto da
Lei a° 12.459.

Pelas razões expostas, solicitamos o apoio dos nobres colegas para a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.698/98
Dispõe sobre a aplicação do art. 6 0 da Lei n° lL8l5. de 24 de janeiro de 1995, e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E condição para a celebração de convênio, de que trata o art. 70 da Lei n°

11.815. de 1995, a efetiva instituição e o funcionamento no município do respectivo
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS -, de composição paritária, nos
termos da Lei Federal ri0 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cabendo-lhe, sem
prejuízo de outras atribuições:

1 - cadastrar as entidades assistenciais locais;
II - atestar o funcionamento das entidades assistenciais locais;
111 - auxiliar as entidades no preparo de sua documentação;



1
299

IV - orientar, acompanhar e avaliar a aplicação das subvenções sociais concedidas
às entidades locais.

Art. 20 - O CMAS encaminhará ao órgão estadual responsável pelo convênio:
1 - a lei municipal de sua criação e composição;
II - a ata de posse de seus membros;
ifi - o relatório contendo a relação das prestações de contas das entidades locais

aprovadas e rejeitadas, observados os prazos legais.
30.. Para figurar como beneficiária do disposto no art. 1° da Lei n° 11.815, de

1995. a entidade deverá:
1 - estar cadastrada no CMAS do município em que for registrada;
II - apresentar plano de trabalho, nos termos do art. 116 da Lei n°8.666, de 21 de

junho de 1993.
Ari. 4° - Cabe aos órgãos do Estado encarregados de repassar às entidades

beneficiárias recursos financeiros decorrentes de convênio:
1 - manter cadastro de entidades inadixnplentes com base nos relatórios dos CMAS.

de que trata o inciso ifi do art. 2° desta lei;
11 - determinar diligências necessárias ao esclarecimento de dúvidas quanto à

correia utilização de recursos de assistência social por parte das entidades
beneficiárias. ouvidos os CMAS em V instância.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de abril de 1998.
Erinano Batista
Justificação: O projeto em tela se faz necessário para fornecer elementos

indispensáveis à efetiva aplicação do art. 6° da Lei n° 11.815, de 1995. uma vez que,
na época da elaboração da referida lei, poucos conselhos municipais haviam sido
constituídos. Entendendo que o período de cinco anos contados da publicação da lei
foi suficiente para a criação do CMAS, julgo oportuno exigir a sua instalação como
premissa para celebração de convênios com as entidades de assistência social.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.554/98. da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo

ao Defensor-Chefe da Defensoria Pública do Estado. com vistas a que acompanhe o
caso do Sr. Paulo Antônio da Silva, que teria sido preso injustamente sob a acusação
de estupro. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.555198. da Comissão de Direitos Humanos. solicitando seja encaminhado ao
Sr. Wagner Batista Peneira Machado. Juiz da Vara de Execução Penal da Comarca
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de Teôfflo OtÕIII. pedido de informações sobre a situação do detento Sebastião Irmo
Gonçalves. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.556198, do Deputado Anderson Adauto e outros, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e aos Secretários da Educação e da Fazenda, com
vistas a que sejam imediatamente liberados os repasses do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério devidos aos
municípios. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.557/98 do Deputado Kemil Kumaira. solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas, com vistas a
que seja aplicada emulsão asfáltica em aproximadamente 5km de ruas, no Municipio
de Aguas Vermelhas. (- A Comissão de Transporte.)

- O requerimento do Deputado Romeu Queiroz foi publicado na edição anterior.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Adelino Carneiro

Leão (2).
Oradores Inscritos

o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderlev Ávila.
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada.

ocupamos a tribuna hoje para prestar unia das mais justas homenagens ao órgão de
imprensa que tantos serviços tem prestado à região Norte mineira, jornal esse com
sede em nossa querida cidade de Pirapora.

A primeira edição do jornal "A Semana" circulou em Pirapora no dia 714/73,
resultado da visão e da iniciativa de seus fundadores e diretores. Dr. José Arnóbio
Ainariz de Souza. Ismael Lopes. Luciano Alencar, Aécio Amariz e o já falecido
Waidemar Dourado.

A histórica edição iniciava a trajetória de um semanário que retratava a
determinação dos seus idealizadores, homens dispostos a veicular a verdade e levar
informação honesta e segura à população piraporense, homens que venceram as
dificuldades técnicas que sempre se apresentam nas pequenas cidades do interior.
Com o formato tablóide, o jornal "A Semana" era impresso artesanalmente na
Tipografia Vagalume, e. se a qualidade da sua impressão deixava-a desejar, seu
conteúdo, em contrapartida, ganhava a confiança dos leitores que buscavam no
jornal informação e entretenimento.

Com o passar dos anos, o jornal adquiriu maquinário de linotipia e impressora
plana, o que garantia sua circulação ininterrupta. Mas a exigência dos tempos
modernos logo se fez sentir, e, para oferecer ao leitor uma impressão dentro dos
padrões de qualidade propostos por seus diretores, foi necessário contar com o
trabalho de terceiros. Assim, durante dois anos, o jornal "A Semana" foi impresso
fora de Pirapora. no "Jornal do Norte", de Montes Claros, e em Belo Horizonte,
através dos serviços do jornal de terceiros, do "Estado de Minas". 0 que menos
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importou foram as despesas e os esforços despendidos nessa fase. Contava mais, na
consciência profissional daqueles jornalistas compromissados com seus ideais, o
nível do material que, sob sua responsabilidade, estava sendo veiculado.

Nenhum obstáculo, entretanto. conseguiu interromper o jornal, que nasceu forte,
fruto de mentes maduras e independentes. Hoje sua impressão em "off-set" é
realizada em oficinas próprias, modernizadas com sistema de informática de última
geração, prova do esforço corajoso dos seus diretores.

Aécio Àmariz é o diretor do jornal "A Semana". Há anos ele luta para dar uma
roupagem nova às informações ali veiculadas, sempre primando pela excelência da
qualidade, seja na impressão, seja no texto enxuto, cujas características são a fácil
compreensão e a ausência de ambigüidade. O Dr. José Arnóbio. advogado e Juiz de
Direito, é outro exemplo de determinação e luta pela manutenção de um jornal que
superou todas as dificuldades e consegue, com muito orgulho. comemorar vinte e
cinco anos de existência.

Pirapora teve sua história marcada por acontecimentos políticos relevantes. A
administração da cidade passou por mãos experientes, sucumbiu à incompetência e à
irresponsabilidade e tenta ressurgir das cinzas tal - urna fenix renascida. A cidade
viveu momentos de intensa prosperidade e, hoje, sofre as conseqüências de unia
administração equivocada. Quero ressaltar a importância do jornal "A Semana" em
todo esse processo histórico, o qual, com a prática de um jornalismo isento e uma
atuação condizente com a arte de bem informar e formar a opinião pública, tornou-se
um instrumento imprescindível na defesa dos interesses comuns, sempre acima do
individualismo egocêntrico de poucos.

Parabéns ao jornal "A Semana" pela garra e pela tenacidade dos seus diretores,
que continuam com o compromisso de fornecer a informação de forma precisa.
Parabéns a Pirapora. Buritizeiro. Várzea da Palma. Jequitai, Lassance e Lagoa dos
Patos. que podem comemorar os vinte e cinco anos de um jornal que sempre se
manteve de pé. mesmo nos momentos em que a história se escrevia com letras
enviesadas, em Pirapora. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tarcísio Henriques. -
• Deputado Tarcisio Henriques* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, há algum tempo

vem se arrastando uma greve no setor da educação. E a greve das universidades
federais. Tenho a impressão de que o bom administrador deve resolver hoje os
problemas que irão acontecer amanhã. Infelizmente, nem todos os administradores
pensam assint e a questão vem se arrastando. Assim- alguns problemas que já
poderiam ter sido resolvidos continuam acutilando a nossa paciência e trazendo
inquietação a todos.

A greve atinge 34 das 54 universidades federais do País. Minas Gerais, como tem o
maior número delas, já está com a sua quase totalidade parada. Recebi, como tenho a



302
impressão de que outros Deputados também receberam um apelo de professores.
alunos e funcionários para que a Assembléia se posicione e possa ajudá-los, na
medida em que entendemos a justiça de suas reivindicações.

A carta que me foi dirigida diz oseguinte, (-Lê:)
"Nesta oportunidade, vimos, em nome da comunidade acadêmica da Universidade

Federal de Minas Gerais, interceder junto a V. Exa. no sentido de que apresente à
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa de Minas Gerais a sugestão da realização
de uma sessão plenária desta Casa para discutir a atual crise das instituições federais
de ensino superior em Minas Gerais e no Brasil.

Observa-se hoje um desmonte sistemático do sistema federal de educação superior.
onde se desenvolve a maior parte da pesquisa no Pais e onde se concentra o maior
número de cursos de qualidade nas várias áreas do conhecimento, tanto na graduação
quanto na pós-graduação, de acordo com exame realizado pelos formandos no ano
passado. Nesse exame a UFMG foi classificada com o conceito A em cinco dos seis
cursos avaliados e com o conceito B no sexto, o que a qualifica como a melhor
universidade do Pais. A atual crise atinge especialmente o Estado de Minas Gerais.
que conta com o maior número de universidades federais, enquanto outros, como São
Paulo, têm seus sistemas de ensino superior centrados em universidades estaduais.
Uma posição de destaque na América Latina, conquistada em décadas de esforço de
uma geração de pessoas dedicadas ã consolidação de um sistema de ensino e
pesquisa nas universidades públicas, com grupos de pesquisa reconhecidos
internacionalmente, encontra-se ameaçada pelo descaso e negligência dos que a
principio deveriam cuidar de fortalecê-la e ampliá-la.

A quem pode interessar um pais incapaz de promover um desenvolvimento
autônomo, sólido, baseado em uma estrutura consolidada de geração e divulgação de
conhecimentos técnico-científicos? Que motivação levaria à destruição da capacidade
já instalada de formar, de nível superior de bom nível nas diversas
áreas? Como poderemos almejar que o Estado de Minas Gerais se firme em termos
econômicos e atraia investimentos sem contar com uma população minimamente
preparada para uma realidade em constante mutação? Restringir-nos-emos a
exportar produtos primários, importando todo conhecimento, tecnologia e bens com
um minimo de valor agregado. abstendo-nos de discutir e aprofundar as questões
básicas relativas aos rumos de nosso destino. Seremos eternos importadores de
cérebros, idéias, conhecimentos e tecnologia, fixando um rumo claramente na
contramão de um futuro melhor.

Com seus quadros profissionais sem reajuste há quase quatro anos, professores,
funcionários e estudantes de todo o País, após buscarem todas as formas de diálogo
com o Governo Federal, resolveram paralisar suas atividades para pôr fim ao caos
que se vem instalando em suas instituições. Hoje todas as maiores universidades de
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Minas estão paradas, reivindicando um tratamento digno para seus problemas. Os
estudantes, em peso, cientes da gravidade da situação. vêm apoiando e participando
da mobilização em prol de unia Universidade de qualidade. Enquanto congela nossos
salários por mais de três anos e alega falta de recursos. o Governo corrige os salários
de setores considerados estratégicos. como Receita Federal e Judiciário, dos militares
e mesmo de funcionários de institutos de pesquisa ligados ao Ministério de Ciência
de Tecnologia ou à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que receberam reajustes
de até 75%. através de um novo plano de cargos e salários.

Professores e funcionários desmotivados, com vencimento básico inicial de
R5122.31 (correspondente a Professor Auxiliar 1 em regime de 20 horas semanais),
se vêem obrigados a se utilizar de uma série de artiflcios para manter suas famílias,
em prejuízo de suas tarefas na universidade. A evasão por aposentadorias precoces e
por falta de incentivo econômico, que por si só vem provocando o desmonte de vários
grupos de pesquisa, é agravada por unia política de não-reposição de vagas, gerando
uma redução substancial nos quadros e a substituição de professores experientes por
jovens pesquisadores. Isso quando aparecem candidatos diante de perspectivas de
trabalho tão desrespeitosas. Essa reposição de pessoal. que quando verificada em
níveis razoáveis é uni fator positivo de renovação, hoje ocorre de forma e em níveis
predatórios, pondo em risco a própria sobrevivência das instituições. Um número
sem precedentes de professores substitutos, mal-remunerados, com vinculo
provisório com as instituições e contratados às pressas, são utilizados como medida
emergencial para evitar o fechamento de vários cursos de graduação.

Estudantes brasileiros de pós-graduação no exterior, que anteriormente retornavam
após a conclusão de seus estudos para trabalhar nos centros de pesquisa do País. em
grande parte nas universidades federais, agora permanecem em número expressivo
na Europa e na América do Norte, constituindo um êxodo altamente qualificado e
prejudicial. Basta verificar os quadros docentes das principais universidades
americanas para se comprovar essa tendência. com vários jovens doutores
desenvolvendo lá o que poderiam, em melhores circunstticias, estar agregando a
nosso patrimônio científico e tecnológico.	 -

Na área específica da pesquisa científica e tecnológica, este ano foram efetuados
cortes substanciais nos recursos das agências de fomento à pesquisa - CAPES. CNPq
e FINEP. Como uma das conseqüências. foi reduzido o número de bolsas de
mestrado e doutorado. o que, além de restringir a formação de novos pesquisadores,
pode vir a inviabilizar diversos grupos de pesquisa em Minas e no Pais. Recursos
para material de consumo e permanente para os grupos de pesquisa foram também
reduzidos, bem como o financiamento à participação em eventos científicos.
Programas de bolsas para graduação sofreram de forma especial, prejudicando a
participação em eventos científicos, prejudicando a formação de nossos estudantes. A
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FPJPEMIG, que cumpre papel importante no desenvolvimento científico e
tecnológico do Estado, também vem sofrendo cones significativos, num desrespeito à
destinação orçamentária prevista na Constituição. Essa política para o setor, aliada
ao êxodo de pesquisadores, vem levando ao desmantelamento de grupos de pesquisa
formados com considerável investimento público na qualificação de pesquisadores e
técnicos e na montagem de laboratórios. O prejuízo não pode ser medido apenas por
seus reflexos imediatos, mas levando-se em conta a dificuldade em se recuperar a
estrutura montada ao longo dos anos.

Após reconhecer que a universidade foi marginalizada durante os últimos anos no
tocante a salários, o Governo Federal anunciou amplamente pela imprensa que
professores universitários receberiam um substancial aumento em seus vencimentos.
Para a surpresa de todos, foi divulgado poucos dias depois o Programa de Incentivo ã
Docência - PJD -, que, a pretexto de melhorar o ensino de graduação e corrigir
salários, exclui de seus beneficios a maior parte dos professores em atividade, além
de todos aqueles em titulação, aposentados e funcionários administrativos, criando
uma divisão dentro da própria categoria.

Somos plenamente favoráveis à concessão de mais recursos à graduação, mas não
ao programa apresentado pelo Governo Federal através da Medida Provisória n°
1.616116. Cortar recursos para pesquisa e reapresentá-los travestidos de um pretenso
aumento salarial não resolve as questões prementes de manutenção de laboratórios,
definição de um plano claro de desenvolvimento científico e tecnológico,
modernização curricular. aumento de vagas nas instituições públicas de ensino e
pesquisa, falta de incentivo de professores e funcionários com salários congelados. E
estranhamos que continuem a ser veiculadas notícias, até mesmo pelo Ministro da
Educação e pelo Presidente da República, atestando que os docentes de 3 0 grau
receberam aumento salarial, quando tal afirmação não corresponde à verdade.

Assim sendo, diante de uma crise envolvendo aspectos tão preocupantes e cientes
do interesse de V. Exa. e desta Casa pelos aspectos educacionais, econômicos,
culturais e científicos envolvidos, solicitamos que seja concedido um espaço para
buscar esclarecer a população e buscar soluções em defesa do patrimônio cultural e
científico de nosso Estado e de nosso País.

Pelos professores da Universidade Federal de Minas Gerais. Laura Miccoli.
Presidente da APUBH".

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Quero parabenizá-lo por suas colocações
no que diz respeito à atuação dos professores da UFMG que estão em greve e dizer
que, realmente, o movimento traduz as aspirações e o desejo dos professores que se
vêem numa situação dificil com o sucateamento da universidade.

A universidade é que irá determinar no futuro o nosso desenvolvimento. Temos
que apoiá-los nos seus pleitos. A universidade, principalmente no que diz respeito ao
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seu corpo docente, tem sofrido perdas de inúmeros profissionais de alto gabarito.
porque o Governo Federal tem feito uma política daninha com relação à universidade
brasileira.

Parabéns a V. Exa., que cresce ainda mais no meu conceito ao defender os
interesses dos professores e de nossa universidade.

O Deputado Tarcísio Henriques - Agradeço o aparte do ilustre Deputado Wilson
Pires. Com a sua participação o movimento ganha uma nova dimensão.

Mas gostaria de fazer um reparo a V. Exa., Deputado Wilson Pires, quando outro
dia V. Exa. não me concedeu um aparte. e justamente estava dizendo que um leigo
tinha sido nomeado Ministro da Saúde. Queria um aparte, na ocasião, e V. Exa. não
me permitiu trazer ao conhecimento, à lembrança da Casa, que já tivemos Ministros
de outras funções em Pastas diversas. Lembraria, por exemplo, Pandiá Calógeras,
que era mineiro e foi Ministro da Guerra; Raul Soares, outro mineiro, que foi
Ministro da Marinha; o gaúcho Salgado Filho, que não tinha nada de militar, foi
Ministro da Aeronáutica. e por ai afora as coisas foram acontecendo.

Assim, acredito que se V. Exa. for, para nossa felicidade, investido nas funções de
Secretário da Fazenda, resolveremos o problema de Minas Gerais.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Gostaria de dizer a V. Exa. que não
concedi o aparte porque não dispunha de tempo para concedê-lo. Muito me agradaria
e honraria o aparte de V. Exa., mas quero contradizê-lo, afirmando que naquele dia
eu falava sobre o Ministro da Saúde, que é um economista. Argumentava que um
economista não iria resolver o problema da saúde porque não é só de dinheiro que a
saúde precisa. Senão, já teria resolvido lia muito tempo. O próprio Ministro indicado
agora para o cargo era contra o aporte de recursos no sentido de melhorar. E quando
vejo a saúde e a educação caminhando por esses rumos entristeço-me.

Mas quero dizer a V. Exa. que muito me honraria o seu aparte, que, sei, iria
enriquecer meu pronunciamento. Muito obrigado.

O Deputado Tarcísio Henriques - Muito obrigado. Deputado Wilson Pires.
Sr. Presidente. encaminho a V. Exa. a carta com a sugestão para que a matéria seja

encaminhada à Comissão de Educação e Cultura, que poderá, avaliando a situação,
preparar o Plenário da Assembléia para uma tomada de posição e até mesmo para
fazer uma pressão junto ao, Governo Federal no sentido de se evitar um problema que
diz respeito a todos nós. E claro que pela educação vamos resgatar, não só Minas
Gerais, mas o Brasil e. com o conhecimento desses jovens, vamos melhorar o nosso
próprio ambiente que - sabemos - não vai lá muito bem. que não é exatamente aquilo
com que sempre sonhamos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.	 -
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente. Srs. Deputados, na semana passada, a
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Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte esteve na sala de imprensa
desta Assembléia fazendo denúncias sobre a situação da saúde nos presídios e nas
cadeias públicas de Minas Gerais. E entre as denúncias feitas está a do uso político-
eleitoral das verbas do Fundo Penitenciário.

O Secretário - que esperamos seja - da Justiça de Minas Gerais disse que irá
processar a Pastoral Carcerária e, particulannente, o seu advogado. o Prof Fábio dos
Santos. Talvez o Secretário, que, no período da CPI. estava mais preocupado com o
sistema financeiro de Minas Gerais, pois era Vice-Presidente do BEMGE e ex-
Procurador-Geral de Justiça do Estado, não tenha lido as conclusões da CPI, que se
encerrou no dia 10/9/97. Nessas conclusões, está claro e evidenciado o uso político
das verbas do Fundo Penitenciário, denúncia que não foi feita por Deputado, mas
pelo então Superintendente da Organização Penitenciária de Minas Gerais, Dr.
Ediraldo Brandão, que disse que o critério de liberação dessas verbas era eleitoral.
Inclusive, citou, como consta nos autos da CPI. nome de Deputado desta Casa.

Estranho que a denúncia feita pelo Dr. Ediraldo Brandão não tenha causado a
mesma preocupação nas autoridades carcerárias de Minas Gerais na época. Agora, o
Secretário da Justiça faia em processar quem está denunciando o mau uso das verbas.
Então, é bom que se diga que, se estivesse sendo feito bom uso, os R$22.000.000.00
do Fundo Penitenciário, que hoje são administrados pela Secretaria da Justiça, não
estariam paralisados, não existiria a situação de superlotação no sistema carcerário e
não estaria havendo atraso na liberação de verbas, como no caso da cadeia pública de
Uberlândia, que está funcionando com uma morosidade muito grande por causa
desse atraso no repasse.

As próprias autoridades do Fundo Penitenciário assumiram, diante da CPL que os
seus recursos não eram aplicados naquilo a que se destinavam, Se fossem, aliás, a
CPI não teria solicitado ao Tribunal de Contas uma auditoria no Fundo
Penitenciário, ques está sendo realizada, diga-se de passagem, de forma muito
morosa.

O Tribunal de Contas indicou somente um Auditor para esse trabalho. Então, Sr.
Secretário da Justiça, ex-Procurador-Geral de Justiça e ex-Vice-Presidente do
BEMGE. o Fundo Penitenciário foi mal usado pelo Governo do Estado, foi desviado
de sua destinação. Não sena necessário nem que a Pastoral Carcerária viesse a
público fazer essas denúncias, porque uma CPI da Assembléia já havia denunciado
esses fatos. Inclusive, os dois Secretários de então, tanto o da Justiça quanto o da
Segurança Pública, em seus depoimentos, que constam nos autos da CPI, falaram das
dificuldades que tinham em conseguir repasses da Secretaria da Fazenda. Então, isso
não é novidade. Talvez o atual Secretário da Justiça tenha ficado muito preocupado
com a privatização do BEMGE e tenha se esquecido de ler o relatório final da CPI.

Gostaria de ler a carta da Pastoral Carcerária a respeito desses últimos incidentes.
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"No passado dia 8. a Pastoral Carcerária denunciou a morte de Vicente de Souza
nas dependências do Departamento de Investigações. Vicente em doente de AIDS e
morreu sem nenhuma assistência médica. A cela em que se encontrava constitui uma
afronta à dignidade da pessoa humana. Lamentavelmente. outros doentes de AIDS,
tuberculose e dengue e portadores de doenças de pele sofrem igual tratamento nas
masmorras do Departamento de Investigações. Em verdadeiro depósito de presos,
amontoam-se com outros detentos. E evidente o atentado à saúde de todos.

Falia no DI estrutura flsica e de pessoal para custodiar mais de 180 presos. Essa
caótica realidade é do conhecimento do Governo do Estado. de longa data. Nada se
faz para minorar a situação. O Governador Eduardo Azeredo é, pois, o responsável,
em última instância, pelo que ali ocorre. Acresça-se a isso a insustentável situação da
Furtos e Roubos, da Furtos de Veículos de Betia de Contagem e tantas outras
prisões.

E não se fale que faltam recursos para tanto. Desde 1994, o Fundo Penitenciário
recolhe considerável soma de dinheiro para ser aplicada no sistema prisional. De lá
para cá, quase nada foi utilizado, e o pouco que se fez não obedeceu a critérios de
necessidade e urgência. Isso foi muito bem demonstrado na CPI Carcerária. Por isso.
achamos que não é irresponsável a Pastoral Carcerária quando denuncia esse fato.
Irresponsáveis são as autoridades estaduais quando desviam os recursos do Fundo
Penitenciário para outros fins ou quando os utilizam mal. Se os recursos do FUNPEN
tivessem sido aplicados em conformidade com a lei e com a ética. Vicente de Souza
não teria morrido nas condições em que morreu.

Vejamos uma ilustração da má aplicação do FUNPEN.
Belo Horizonte tem a capacidade de abrigar 4,3% dos detentos do Estado. Abriga,

contudo, 9,7% dos presos que estão em cadeias públicas ou distritos policiais de todo
o Estado. Acolhe 11 presos por vaga. A média nas cadeias do interior é de 1,2 por
vaga. E de se ressaltar que 56% dos presos da Capital estão irregularmente
cumprindo pena em distritos policiais. Deveriam estar em penitenciárias. Essas, por
sua vez, funcionam com apenas 83.5% de sua capacidade. O restante são celas
ociosas.

Para o ano de 1997, a Secretaria de Segurança foi contemplada com a quantia de
R$ 9.421.929,26 do FUNPEN. Esses recursos foram destinados a 15 municípios que
acolhem 5,2% dos presos em cadeias do Estado. Belo Horizonte e toda a região
metropolitana, malgrada a explosiva situação, nada receberam. Por outro lado.
Muzambinho e Malacacheta acabavam de inaugurar suas cadeias e foram
contempladas com mais recursos. Inexplicável que assim se proceda."

Inclusive, o ex-Superintendente de Organização Penitenciária, Dr. Ediraldo
Brandão. citou o nome de Deputados desta cidade que estavam desviando recursos
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para cadeias em seus municípios. fato registrado nos anais da CPI.

"A cidadania tem direito a uma prestação de contas. O Governo do Estado deve
informar qual o recurso que entrou nos cofres públicos destinados ao FUNPEN,
desde 1994. Informar, ainda, quanto e onde se gastou este recurso. Onde está o
dinheiro que não foi aplicado. Caso contrário, ante tanta ilegalidade e falta de ética
que paira sobre a questão prisional em Minas Gerais, sobradas são as razões para se
pensar que os recursos do FUNPEN continuam sendo utilizados para fins outros". E
bom que se diga que esses fins não excluem o eleitoral, ou eleitoreiro, para manter
currais no interior. E assim que o Governo do Estado está tratando o problema
penitenciário. Continua a nota:

"A Pastoral Carcerária reafirma seu compromisso com a causa dos irmãos
encarcerados, bem como com a disposição de dialogar com as autoridades
carcerárias. Nesse sentido, há quase um mês, tentamos audiência com o novo
Secretário de Justiça.

As ameaças de que seremos processados não nos farão recuar. Não será a primeira
vez que autoridades penitenciarias tentam obstaculizar a nossa missão
evangelizadora. A certeza de que buscamos fidelidade aos imperativos do Evangelho
e às orientações da Igreja nos animam na caminhada.

Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz o Senhor.
Belo Horizonte. 14 de abril de 1998,
Coordenação da Pastoral Carcerária."
Sendo assim, registramos aqui a nota pública e, também, o nosso repúdio ao

Secretário de Justiça, que, ao invés de liberar os recursos do Fundo Penitenciário, diz
que vai processar quem gritou "pega ladrão" neste Estado. E um verdadeiro absurdo
esse fato: quem gritou "pega ladrão" ser processado. Portanto, fazemos nossas a
carta, a denúncia e a crítica da Pastoral Carcerária.

Aproveitamos a oportunidade para registrar um último assunto. Sr. Presidente e
Srs. Deputados: esse Estado acaba penalizando quem permitiu que se arrecadasse,
com maior rapidez, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.
Os proprietários de veículos que pagaram à vista o seu ]PVA tiveram, ontem, a
surpresa de receber a cobrança do seguro obrigatório. Diga-se, de passagem, muitos
receberam a guia ontem para fazer o pagamento hoje, que é o prazo final. Enquanto
isso, os que parcelaram o pagamento de acordo com o final das placas iniciarão o
pagamento a partir do dia 31 de junho. E ainda mais absurdo o fato de que o IPVA
encaminhado é apenas uma guia, que não indica o valor e, muito menos, o local onde
o pagamento deve ser efetuado. Sendo assim, hoje, estamos entrando com um
requerimento nesta Casa, solicitando do Governador a prorrogação até o dia 31 de
junho do pagamento do seguro obrigatório e, também, a informação sobre o aumento
médio de 40% que vem embutido nesse imposto. E um absurdo que, enquanto os
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servidores públicos não têm reajustes e o Governo fala que o processo inflacionário
está controlado, o Estado, em sua sanha arrecadadora e em conluio com as empresas
de seguro, venha cobrando reajustes absurdos na média de 40%.

Estamos entrando com esse pedido para que seja feita a prorrogação, porque,
senão, no próximo ano, esse Governo irresponsável irá forçar todos a parcelar o seu
IPVA, porque quem pagar o seu IPVA à vista vai receber, em vez de um prêmio,
urna penalização do Governo do Estado. Recebi hoje telefonemas de vários colegas.
professores e profissionais de outras áreas, denunciando essa questão do IPVA. E
importante que a Liderança de Governo nesta Casa, que os Srs. Deputados que
apóiam o Governo, que é uma maioria tranqüila, esmagadora, tentem intermediar em
favor desses contribuintes, porque é um absurdo a forma como o Governo vem
penalizando-os.

Estamos vendo a irresponsabilidade do Governo do Estado no sistema carcerário.
que denunciei agora, por meio da nota da pastoral carcerária; a irresponsabilidade
em relação ao surto da dengue, pois o Governo do Estado não consegue nem tem
força para pressionar o Governo Federal, a fim de que libere os recursos; o abandono
em que se encontrava a Colônia Santa Isabel, o qual a Comissão de Direitos
Humanos constatou. Tivemos recentemente o incêndio, inclusive o Diretor que lá
está foi denunciado por vários moradores. mas continua agindo com arbitrio na
Colônia Santa Isabel e ainda não foi penalizado pela FHEMIG. Vemos também a
situação do Hospital Júlia Kubitschet no Barreiro, onde, além do abandono no
atendimento à saúde. o autoritarismo do Governo impedia a eleição direta do Diretor
daquela unidade. Então, queremos deixar bem claro que o Governo usa dois pesos e
duas medidas: cobra. e cobra muito de quem está em dia com os seus tributos em
nível estadual, e, ao mesmo tempo, não retribui à população nenhum tipo de política
pública.

Finalmente. Sr. Presidente, queremos deixar bem claro, enquanto Bancada do PT
aqui, que estamos solidários com as denúncias feitas pela Deputada Maria José
Haueisen.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Muito obrigado. Deputado Anderson
Adauto. O assunto é de importância para V. Exa. e conseqüentemente, para o
Estado de Minas Gerais e muito mais para nós todos. Deputados. O Poder Judiciário.
no "Minas Gerais" de ontem, publicou 12 jurisprudências de ações impelradas por
pais de família, por proprietários de telefone, contra esse terrivel serviço 900. E esta
Casa está de parabéns. porque o parecer do Dr. Nepomuceno disse que a Assembléia
foi sensível a esse clamor de justiça do povo de Minas Gerais. E citou o projeto, não
citou o autor, porque o autor ou autora é a instituição, é esta Casa. O autor é o corpo
de Deputados.

Deputado Anderson Adauto. concluo dizendo a V. Exa. que me causou tristeza
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tremenda quando, conversando com um colega, já havendo combinado de derrubar o
veto, ele disse que a instrução do Governador é para manter o veto, e que o fato de eu
ter sido oposição ferrenha contra o aumento de impostos, o aumento de taxas e
emolumentos, ia expor ao ridículo o fato de ele ficar contra ou a favor do veto do
Governador.

E o povo? O povo é irrelevante, a vingança está acima do povo? Não, Sr.
Deputado, creio piamente que o acordo vai mostrar que esta Casa merece ser
honrada. Nós hemos de derrubar mais esse perverso veto de S. Exa. o Governador do
Estado. Muito obrigado.

Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria, antes de

abordar o assunto que me trouxe a esta tribuna, de tecer alguns comentários sobre o
comportamento digno que teve o ex-Ministro da Agricultura, Senador por Minas
Gerais, Dr. Arlindo Porto. Um dos poucos Ministros que estava dando certo no
Governo Fernando Henrique, um dos poucos que estava, com toda a dificuldade,
conseguindo atingir alguns objetivos traçados naquela Pasta, e que em viagem
internacional, viagem oficial para cuidar dos interesses do País, foi abatido em pleno
vôo pela Presidência da República, num processo que externou para toda a Nação
brasileira como as coisas funcionam dentro do Governo Fernando Henrique Cardoso.
E tudo na base do toma-lá-dá-cá, na base de troca com os partidos aliados, com
aquelas pessoas que estão ajudando a buscar o seu hipotético segundo mandato. Foi
ocupar a sua cadeira uma pessoa do PPB do Rio Grande do Sul, como pagamento da
fatura que o Presidente devia ao Governador daquele Estado, que teve unia
participação preponderante junto a seu Ministro de Transportes no sentido de fazer
com que o PMDB não tivesse candidato próprio na convenção de maio passado.

Mas gostaria de enaltecer a pessoa do Senador Arlindo Porto pela forma como ele
se comportou. Na verdade, comportou-se da forma como deveria se comportar todo
homem público, todo homem que vem para a vida pública pensando em servir a sua
região. o seu Estado e o seu País. Mas. infelizmente, estamos chegando a um ponto
em que somos obrigados a enaltecer aquele homem público que age dentro daquilo
que é sua obrigação. Pelos atos e pelas ações que estamos assistindo dentro do nosso
Estado, dentro do nosso Pais, temos obrigação de enaltecer esse ato de
desprendimento de cargo público que o Senador Arlindo Porto praticou. Foi um ato
que dignifica o homem público mineiro. Portanto, estou aqui também para
parabenizá-lo pela sua atitude de não aceitar assumir o Ministério do Trabalho.

O segundo assunto que me traz a esta tribuna é um assunto que, tenho certeza,
deve estar preocupando todos os Deputados desta Casa. Diz respeito à forma com que
o Governo Estadual está atropelando a Lei Federal n° 9. 424, que criou o fundo da
Educação. A lei foi muito clara e instituiu fundo para o ensino fundamental
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exatamente para que não houvesse aqueles problemas da área de saúde, quando se
passam as responsabilidades para os municípios, mas eles não têm o recurso
necessário para suprir os problemas advindos com a municipalização da saúde. No
caso da educação, foi prevista. então, em primeiro lugar. a Lei do Fundo.

Tivemos a publicação do censo no final do ano passado. Nele havia o número de
alunos matriculados nas escolas públicas municipal e estadual, no ensino
fundamental. da I a à ga séries. Baseado na publicação do censo, ficou estabelecido o
que seria dos municípios e o que seria dos Estados.

Com o passar do tempo, assistimos e denunciamos daqui da tribuna da Assembléia
as chantagens - o termo correto é esse - que o Governo do Estado estava fazendo com
os municípios, para que os Prefeitos fizessem a respectiva municipalização de escolas
e de alunos da P à 8 séries. E claro que a municipalização foi feita mediante unia
pressão tremenda exercida pelo Governo do Estado, pela Secretaria da Educação,
pelo Secretário de Educação. pelas Superintendências Regionais de Educação, por
várias escolas e vários alunos. Não quero entrar no mérito e, principalmente, no
prejuízo que causou à educação em Minas Gerais esse gesto irresponsável, de se
fazer tudo a toque de caixa, como fez o Governador.

Gostaria de denunciar aqui que, mais uma vez, o Governo do Estado quer ser mais
realista do que o rei, mais uma vez se posiciona como se estivesse acima da lei, de
uma lei federal. urna lei tão discutida no Congresso Nacional.

O que o Governo do Estado está fazendo hoje? Aquilo que foi publicado no censo
passado ele está respeitando. Mas o que foi municipalizado após a publicação do
censo... A lei assegura claramente recursos para aquele que tiver aluno matriculado,
não importa se é o Estado ou se são os municípios. O que o Governo está fazendo?
Ele está simplesmente retendo os recursos dos municípios que fizeram a
municipalização após a publicação do censo.

Não temos em Minas um fundo, temos dois. Temos o fundo oficial, aquele que foi
regulamentado e definido dentro da expectativa da publicação do censo, e temos um
outro, o oficioso, aquele que o Governo faz da forma que lhe interessa. Se o Prefeito
estiver ligado politicamente a ele, pode receber os recursos em "x" parcelas; se não
for, aumenta-se ou não o número de parcelas.

Não temos ciência nem de que o primeiro fundo foi devidamente regulamentado,
como diz a lei. A lei que foi votada no Congresso Nacional teve por princípio dar
exatamente transparência e clareza, para que os recursos não tivessem a mínima
condição de ser desviados e, principalmente, para que houvesse o acompanhamento
da chamada sociedade civil.

Mais sério do que aquilo que o Governo está fazendo com relação à
municipalização das escolas após a publicação do censo, no nosso entendimento, é a
falta de clareza com relação ao Fundo Estadual de Educação em Minas Gerais.
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Portanto, protocolamos na semana passada aqui, na Assembléia, o seguinte

requerimento, por meio do qual fizemos sete questionamentos ao Sr. Governador. (-
12:) "1 - Já foi instituído no âmbito estadual o conselho para fiscalizar os registros
contábeis e os demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados relativos aos recursos
repassados ou recebidos à conta do Fundo a que se refere o art. 1° da Lei n° 9.424, de
1996? 2 - Quais os nomes dos integrantes do conselho mencionado no item 1? 3 -
Para que endereço deverão ser remetidas as correspondências que serão
encaminhadas ao conselho? 4 - No caso de o município não ter agência bancária, que
providências foram tomadas para que os recursos cheguem ao seu destino, ou seja. à
escola com o contingente já calculado de alunos efetivamente matriculados? 5 - Nos
meses de janeiro e fevereiro. o Governo do Estado fez aos municípios as
transferências referentes aos impostos que arrecada? 6 - Com qual periodicidade o
Estado está transferindo os recursos da arrecadação do ICMS, pertencentes ao
Fundo, para as suas próprias escolas e para as escolas municipalizadas? 7 - Quais
foram as medidas tomadas para possibilitar que a sociedade tenha condições de
acompanhar a transferência das operações necessárias à efetiva opencionahi72ção
dos recursos do Fundo?

Justificação: Como representantes que somos de parcela da população de nosso
Estado, é imprescindível que conheçamos todas as etapas do processo de
transferência dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, implantado automaticamente a partir
de 1°/1198.

Esse conhecimento não se restringe apenas aos repasses feitos pelo Governo
Federal, mas também às transferências feitas pelo Governo do Estado. Quanto aos
recursos oriundos do Governo Federal, esses já foram disciplinados pelo Decreto n°
2.264, de 2716197, que regulamenta a Lei n° 9.424. de 1996. Com  a publicação desse
decreto, que foi assinado pelo Presidente da República, é possível que qualquer um
de nós entenda toda a sistemática da transferência das verbas federais tanto para o
Estado quanto para os municípios.

Entretanto, no âmbito estadual. ou seja, com referência aos recursos arrecadados
pelo Estado e que deverão ser repassados ao município, não foi publicada nem é de
conhecimento público qualquer norma regulamentadora que se refira á
operacionalização dessas transferências às escolas destinatárias.

Dessa forma, mister se faz que tenhamos os esclarecimentos necessários de todas
as etapas das transferências do Fundo para os respectivos destinatários, posto que o §
2° da Lei Federal n° 9.424, de 1996, determina que os repasses serão efetuados, nas
contas abertas pelos municípios em instituições financeiras, no momento em que a
arrecadação estiver sendo realizada-

Em face das razões expostas, conto com o apoio dos nobres colegas para a
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aprovação do presente requerimento."

Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós solicitamos uma audiência ontem ao Exmo.
Sr. Secretário da Educação, exatamente para que pudéssemos ser recebidos, o Líder
do PT. Deputado Gilmar Machado; o Líder do meu partido. Deputado Antônio Júlio,
e eu, a fim de que entregássemos em mãos esse requerimento e outro em que
solicitamos também a imediata liberação dos repasses provenientes do Fundo de
Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério, devidos aos municípios pelo Estado, naquela situação em que foi feita a
municipalização, após a publicação do censo do ano passado. Infelizmente. o
Secretário estava viajando, mas estou fazendo questão de ocupar a tribuna nesta tarde
para que isso fique registrado nos anais da Assembléia, a fim de que todos os
Deputados tenham conhecimento. Darei um telefonema mais tarde ao Chefe de
Gabinete do Secretário, para que ele tenha conhecimento desses requerimentos, para
que quando ele vier à Comissão de Educação desta Assembléia já traga as respostas a
essas questões, que, no nosso entendimento. Sr. Presidente, são extremamente
preocupantes para todos os municípios mineiros. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

pessoas presentes nas galerias, imprensa; ocupo a tribuna em nome da Bancada do
PT para fazer três observações a respeito do processo de tramitação dos projetos e do
debate que se estabelece hoje, na sociedade mineira, a respeito das verbas de
subvenção.

Em primeiro lugar, gostaríamos de deixar .aro que a Bancada do PT estava
desenvolvendo um processo de obstrução e o mantém. Não uma obstrução de todos
os trabalhos; queríamos - temos discutido isso com os Lideres do Governo - discutir a
importância de ter as informações de que precisamos para o bom desenvolvimento
dos trabalhos. Temos utilizado a obstrução. inviabilizando a tramitação de outros
projetos. para que tenhamos condições de obter várias informações que, infelizmente,
estão sendo negadas não só à Bancada do PT. mas ao conjunto da população.

Nós entramos. nos anos de 1997 e 1998, com mais de 100 requerimentos, que
foram aprovados, e a maioria deles não foi respondida pelo Governo, num
desrespeito á Constituição e ao Regimento Interno, que estabelece que os
parlamentares têm direito à informação. Como é que vamos desenvolver o nosso
trabalho se nos é negada a informação?

Um dos requerimentos a que me refiro diz respeito à renegociação da divida.
Tenho cobrado isso sistematicamente. e o Líder do Governo é testemunha disso. O
Governo assinou uma renegociação da divida, estabelecendo o pagamento antecipado
de 10% do seu valor, que hoje é de mais de R$14.000.000.000,00. Com  a
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renegociação, ela caiu para R$13.000.000.000.00. significando que o Estado teria
que colocar 101/, o que daria R$1.300.000.000.00 na primeira parte. Qual é esse
acordo? Nós precisamos ter acesso a ele, e o Governo se recusa a apresentar esses
dados, porque lhe falta transparência. Ele teme mostrar essa renegociação porque ela
é ruim, é danosa para o conjunto da população. Nós temos cobrado isso e
necessitamos de ter acesso a essas informações, por se tratar de um direito da
população. Além de tudo, o Governo assinou um acordo através do qual a maioria
dos Estados está pagando 6% ao ano de taxa de juros. e Minas pagará 7,5%. Com
isso, teremos uma elevação nos recursos mensais que remetemos ao Governo
Federal. Estamos comprometendo em tomo de 13% da nossa arrecadação só com
pagamento de juros da divida, o que equivale a mais de RS60.000.000.00 ou
R$70.000.000,OO por mês, e este montante representa mais de três vezes o que nós
estamos investindo em desenvolvimento no Estado. E por isso que estamos
utilizando o instrumento da cobrança para forçar o Governo a abrir os números
relativos ao imposto que o povo paga. O povo necessita saber, de fato, para onde
estão indo seus recursos. Queremos cobrar mais unia vez, mostrando ao conjunto da
população o porquê de estarmos utilizando o instrumento da obstrução para obter as
informações.

Outro dado que até agora nos foi negado, apesar de já contar com a aprovação do
Poder Legislativo, é o acesso da Comissão de Fiscalização Financeira ao Sistema
Integrado de Informação do Executivo - SLAP. Trata-se da sistematização de todas as
contas, através de computador, como já faz o Congresso Nacional. Evidentemente.
algumas informações sigilosas estão sujeitas a um critério; sendo assim, o
parlamentar que tiver acesso a elas, caso divulgue determinados dados, poderá
responder a processo por este motivo. Em Minas, já foi aprovado esse acesso, através
de unia grande luta de que participou ativamente o Deputado Miguel Martini;
mesmo assim- não tivemos acesso ao SIAP. Necessitamos desse acesso para saber, de
fato, quanto está entrando e em que está sendo gasto. E por isso que estamos
cobrando. Queremos saber quanto foi gasto com publicidade na venda do
CREDIBEAL, aonde foram parar os 33% das ações da CEMIG, mais de
RSl.100.000.000.00, que o Estado recolheu com a venda dessa percentagem de
ações. Por que o Governo não fornece as informações? Está com medo de quê? E
exatamente isso que estamos cobrando. Não adianta o Governo dizer que está
gastando demais com educação. com funcionário público, com a folha de pagamento,
que as finanças andam ruins. Ele não nos presta informações; como vamos saber se o
que diz é verdade ou não? Onde está esse dinheiro da venda das ações das empresas
do CREDIREAL. da CEMIG e de outras instituições que estão sendo vendidas? O
povo tem o direito de saber disso, e nõs, parlamentares, também queremos saber,
porque nos cabe, enquanto legisladores, acompanhar esse processo.
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Em virtude disso, estamos cobrando e querendo saber. Como disse muito bem o

Deputado Anderson Adauto. a Secretaria fez o processo da municipalização e da
nucleação. Com as transferências dos alunos para a rede municipal, o Governo de
Minas está economizando, durante este ano. R$130.000.000,00, o que equivale a
R$10.000.000700 por mês de economia. E para onde estão indo esses recursos? Nós
queremos saber. E direito do povo saber essas questões. Esse é o primeiro aspecto
que gostaria de abordar e cobrar da Liderança do Governo. Queremos fazer um
debate transparente e claro, porque essa é a nossa função. Por que o Governador
Eduardo Azeredo tem tanto medo de deixar o povo saber o que ele anda fazendo?

A segunda questão que gostaríamos de expor é relacionada com as verbas de
subvenção. Gostaríamos que o Corregedor. Deputado Ermano Batista. estivesse aqui.

Estamos com o Regimento Interno, que contém a competência do Corregedor, mas
gostaríamos de lembrar que lhe foi apresentado pela Bancada do PT um documento
contendo possibilidades de irregularidade na distribuição de verbas para algumas
entidades. Como compete à Corregedoria levantar informações a esse respeito,
formulamos esse documento e o entregamos ao Corregedor. De acordo com o art. 92
do Regimento Interno, cabe à Corregedoria fazer um levantamento e, aí, sim,
apontar se houve ou não irregularidade. Esse documento foi protocolado em nome da
nossa bancada, mas fomos surpreendidos quando o Corregedor enviou uma carta - a
que estaremos respondendo, e, como Líder da bancada, estarei enviando uma carta
assinada, de acordo com o Regimento Interno, que o Corregedor deve guardar e pelo
qual deve zelar -, tentando intimidar a Deputada Maria José Haueisen,
individualizando o processo que foi formulado com relação às verbas de subvenção.

Então. estamos comunicando a resposta oficialmente; nós a estaremos entregando
oficialmente ao Corregedor da Casa. Quem tem que apresentar qualquer outro tipo
de esclarecimento é a bancada e, não. uma pessoa, individualmente, porque a
Deputada Maria José }laueisen assinou junto com os outros sete Deputados a
representação que foi entregue ao Corregedor. De acordo com o art. 92, que diz que
cabe ao Corregedor averiguar quando os parlamentares têm dúvidas e quando há
indícios de irregularidade, compete ao parlamentar não pactuar com ela, mas pedir o
exame e a averiguação daquilo que lhe foi entregue como sendo uma possibilidade de
irregularidade.

Exatamente de acordo com o Regimento Interno, a Bancada do PT formulou um
requerimento e o entregou e protocolou junto à Corregedoria. Estamos aguardando
que a Casa tome providências. O mesmo documento foi protocolado junto ao
Ministério Público, ao qual também cabe esse levantamento, porque não cabe aos
Deputados fazer as investigações ou condenar quem quer que seja, mas compete à
Corregedoria da Assembléia e ao Ministério Público fazer o levantamento. Foi
exatamente isso que fizemos.



316
Gostaria de deixar claro que estamos totalmente solidários, porque a atitude da

Deputada Maria José Haueisen foi uma atuação coletiva da Bancada do VI'. Estamos
trabalhando segundo o que estabelece o Regimento Interno. Em momento algum, a
Deputada ou outro membro da Bancada do PT acusou individualmente qualquer
Deputado. O que fizemos foi urna solicitação de acordo com o que estabelece o
Regimento Interno, porque havia indícios de irregularidade. Nós apresentamos esses
indícios à Corregedoria. e à Casa cabe definir se havia ou não irregularidade.

Gostaríamos de, mais uma vez, deixar registrado o nosso posicionamento,
deixando claro que a Bancada do PT não vai se intimidar com nenhum tipo de
ameaça. Sempre respeitamos o Regimento Interno, o trabalho desenvolvido pelos
Corregedores da Casa, mas queremos que o trabalho deles se atenha ao Regimento
Interno. Os documentos formulados e enviados precisam de ter como base o
Regimento Interno. Não vamos concordar e vamos, realmente, reclamar e exigir o
cumprimento do Regimento Interno porque entendemos que o Corregedor não pode
utilizar seu cargo para tentar intimidar uma parlamentar.

No nosso entendimento, a carta enviada à Deputada não deveria ter sido
endereçada a ela, porque o Regimento Interno coloca que a procuração foi formulada
pela bancada - e pela bancada responde o seu Líder. Estamos querendo que o
Corregedor cumpra o Regimento Interno. Tudo aquilo que foi colocado e apresentado
será respondido de acordo com o Regimento. Todo parlamentar tem o direito de se
pronunciar. Quando entende que há alguma irregularidade, deve apresentá-la à
Corregedoria, para que possa ser averiguada. Foi exatamente isso o que fizemos.

Entendemos que a questão das subvenções precisa ser discutida, como hoje, de
manhã, quando a comissão nomeada pelo Presidente Romeu Queiroz foi incumbida
de estudar as modificações dos critérios dos repasses para utilização das verbas. A
partir dai, será feito uni projeto de resolução, com a presença de representantes dos
vários partidos, para que possamos estabelecer um debate franco e aberto sobre como
deve ser a utilização desses recursos. No nosso entendimento, foi correto o que fez o
Tribunal Regional Eleitoral, solicitando fossem apagados e retirados os nomes dos
parlamentares em ambulâncias compradas com dinheiro público. -A ambulância
comprada com dinheiro do parlamentar não é problema, porque o dinheiro é dele. A
utilização do dinheiro público não pode ser para a promoção pessoal. mas. sim, para
a promoção social do conjunto da população do Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, são apenas 60 segundos, dos quais

aproveitarei menos da metade para reafirmar a minha confiança nesta Casa no que
tange ao resgate do Legislativo ante segmentos da opinião pública que acham que
este é um Poder subserviente ao Executivo. S. Exa. o Governador, ao instruir que se
mantenha o veto ao serviço 900 demonstra uma frieza bem vísivel. Creio piamente
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na reação dos companheiros que estão do lado da justiça e da economia do povo de
Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Helvécio - Meu caro Deputado Elmo Eraz, queria, nesta
oportunidade, manifestar, não apenas como colega de partido de V. Exa., mas.
sobretudo, como companheiro, pois trabalhamos na mesma região eleitoral, na qual,
ao longo de mais de 12 anos. temos ficado várias vezes em posições diferentes na
disputa de votos, o nosso apoio. Mas, vendo a emoção de V. Exa. nesta tribuna,
sentindo o momento mágico em sua carreira política que esta Casa, hoje, tem a
oportunidade de vivenciar. lembro-me do aforismo de Paracelso, que nos ensina:
"Quem nada conhece, nada ama. Aqueles que pensam que todos os frutos
amadurecem ao mesmo tempo nada sabem a respeito das uvas". Meu caro Elmo.
várias vezes estivemos em posição discordante, várias vezes disputamos o voto do
mesmo eleitor, mas sempre vi, por parte de V. Exa. um comportamento de altivez,
um comportamento de compromisso com o povo, e tenho absoluta certeza de que
essas lágrimas que V. Exa. derrama, na tribuna ao sentir-se tão injustamente
machucado. nada mais são do que companheiras daqueles seus eleitores tão simples,
tantas vezes de $s descalços e mãos calejadas, anônimos. que V. Exa.. nesta Casa,
representa de modo tão digno. Esteja certo de que, em nome do nosso partido, temos
grande honra de lê-lo ao nosso lado, na nossa bancada. E. como colega e admirador,
mais ainda nesse episódio, receba o meu cumprimento por seu extraordinário
trabalho. por sua dedicação ao povo da Zona da Mata, aos amigos da sua cidade
natal. Descoberto. e de São João Nepomuceno, enfim, de toda essa região que
conhece não apenas o trabalho de Elmo Braz. mas. sobretudo, o homent o político, o
amigo Elmo Braz.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elmo Braz.
• Deputado Elmo Braz - Muito obrigado, Deputado Sebastião Helvécio, por essas

palavras que me enriquecem. No intimo, fico muito feliz. E agradeço a todos aqui.
Continuarei procurando honrar esta Casa e este parlamento, respeitando e admirando
cada um de vocês. Muito obrigado a todos.

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

PFase
Abertura de Inscrições

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

Despacho de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelino Carneiro Leão, em que



318
solicita seja o Projeto de Lei n° 1.584197 encaminhado à Comissão de Saúde, uma
vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência
defere o requerimento, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Adelino Carneiro Leão, em que solicita seja o Projeto
de Lei n° 1.592197 encaminhado à Comissão de Saúde. uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência defere o requerimento, nos
termos do inciso VII do art. 232. c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do PPB, que,
na forma regimental, solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para
transferi-la ao Deputado Elmo Braz. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Elmo Era

O Deputado Elmo Braz - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, não
reparem, porque estou quase afõnico, mas eu tinha de vir a esta tribuna, nesta tarde,
Eu linha de estar aqui para dar satisfação aos meus caros companheiros, aos meus
caros colegas por aquilo que estamos passando. Estou aqui. Srs. Deputados, para
mostrar a todos os senhores o sofrimento e a angústia deste parlamentar ao ver seu
nome nas páginas dos jornais. E lamentável. Sr. Presidente, é duro ter de dizer a
verdade, mas os senhores não avaliam como é dificil suportar as dores de uma
injustiça que recai sobre os ombros de um homem correto, justo, de um homem que
tem 31 anos de vida pública e vê seu nome lançado nos jornais como se fosse um
marginal. Se pelo menos houvesse a mínima dúvida sobre os atos por mim
praticados. se fossem verdadeiras as acusações. mas a leviana e irresponsável
Deputada Maria José Haueisen teve a coragem de colocar o meu nome nas páginas
dos jornais sem haver indicio nenhum de que as acusações são verdadeiras, sem
nenhuma clareza.

Srs. Deputados, imaginem o que é passar uma Semana Santa vendo o seu nome
martelado injustamente. Não me refiro aos jornais. Pelo contrário. Cumprimento
todos os jornais do nosso Estado, da nossa Capital. Acho que todos os jornais têm de
relatar o que ocorre, principalmente neste parlamento, principalmente quando um
Deputado expõe seu pensamento. seja verdadeiro ou mentiroso, como foi o
pronunciamento da Deputada Maria José Haueisen. Acho que a imprensa está no seu
papel. e a maior virtude da imprensa é dar espaço às pessoas injustiçadas.

Srs. Deputados, sou um homem que, criança, com seus 15 anos de idade, saiu de
uma cidade pequenini.nha, uma cidade que sequer tinha calçamento. e, após três anos
e meio, depois de fazer o científico, depois de passar em dois vestibulares, no mesmo
ano foi eleito Presidente do diretório acadêmico e Vereador em Belo Horizonte com
uma votação expressiva, por três mandatos consecutivos.

Na Câmara Municipal desempenhamos o papel parlamentar. Lá desempenhamos as
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funções, honrosamente, e de lá chegamos aqui. Srs. Deputados, aqui estamos pela
sexta vez. E. com fé em Deus, iremos para o sétimo mandato, completando nosso
décimo mandato sem unia ranhura, sem que nada possa ser falado deste Deputado.
Pode virar do avesso. Não cai nada. a não ser trabalho e honestidade.

O Deputado Tarcísio Henriques (Em aparte)* - Srs. Deputados, como adversário
vizinho, competidor do Deputado Elmo Braz na Zona da Mata, quero demonstrar
minha solidariedade a V. Exa., Deputado Elmo Braz, porque há muitos anos venho
acompanhando suas campanhas. Em todas elas nos colocamos em pontos
antagônicos.

• Deputado Elmo Braz - Como companheiros e amigos, não é?
• Deputado Tarcísio Henriques (Em aparte) - Acima de tudo, com serenidade e

responsabilidade, características que eu gostaria de ressaltar aqui, porque penso que
é o que está faltando a muita gente. Ainda agora, ouvi uma aleivosia contra o Exmo.
Sr. Secretário da Justiça. Dr. Casteliar Guimarães - a quem também, com a licença
de V. Exa.. quero hipotecar minha solidariedade -, acusado pelo Vice-Presidente da
Comissão de Direitos Humanos, que nos jornais disse que está havendo desvio de
verbas do Fundo Penitenciário. Isso demonstra uma ignorância muito grande. Não há
possibilidade de desvio, até porque as noticias acusam que no Fundo Penitenciário há
um saldo de R$20.000.000.00. donde se conclui que o dinheiro está lá.

Segundo, não pode o Dr. Casteilar Guimarães fazer desvio de verba, porque
nenhuma verba passa pela Secretaria da Justiça. Pelo sistema do caixa único. as
verbas são concentradas na Secretaria da Fazenda. Então. a acusação feita pelo
professor que responde pela Pastoral Carcerária - abrindo um parêntese, criminoso,
neste País, tem até pastoral. Vitima não tem. Pessoas que são injustamente acusadas
ou impunemente detratadas pelos jornais ou nas ruas não têm pastoral. mas o
criminoso tem. E estranho este País de tanta leviandade.

Deputado Elmo Braz, quero crer que a maior parte dos seus colegas vão se
pronunciar a respeito e que V. Exa. tem as simpatias da Casa. Chamo a atenção dos
Srs. Deputados para o fato de que nós, com toda a seriedade, com toda a
responsabilidade, já que o conhecimento é pouco, podemos dar dignidade ao
mandato de Deputado em Minas Gerais.

O Deputado Elmo Braz - Muito obrigado, nobre Deputado Tarcísio Henriques. Srs.
Deputados. voltando ao nosso pronunciamento, como bem disse o nobre Deputado
Tarcisio Henriques, fazemos política em aproximadamente 50 cidades. onde temos
amigos e companheiros, porque eles conhecem de perto o nosso caráter e o nosso
trabalho. Os senhores podem percorrer cada uma dessas cidades, onde encontrarão
obras em todos os setores - na educação. na saúde, no transporte e no lazer. Os
senhores vão ver o trabalho deste Deputado e o que significa o Poder Legislativo no
interior, com obras feitas por nós.
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Srs. Deputados, sou favorável ao aprimoramento das verbas de subvenção. Sou

favorável á criação de um conselho municipal. Tenho a certeza de que o Presidente
Romeu Queiroz já tomou as providências para a criação desse conselho municipaL
que determinará para onde as verbas devem ser levadas, para obras, construções ou
alimentos.

Mas Srs. Deputados. em São João Nepomunceno, onde lançamos esse projeto, foi
um projeto sério, criado há dois anos, denominado "Projeto Nova Vida", dando nova
vida aos filhos & São João Nepomuceno e de sete cidades vizinhas.

Naquela cidade. Sr. Presidente, tenho certeza, se existisse o conselho municipal.
optaria sem dúvida alguma, para a distribuição de cestas básicas. Sr. Presidente,
distribuímos 1.400 cestas básicas somente naquela cidade, porque é uma cidade de
27.000 habitantes, uma cidade operária uma cidade onde o desemprego está em
todas as portas: são mais de 7.000 desempregados nos últimos dias. Tenho certeza de
que o conselho municipal, se lá existisse, optaria, sem dúvida nenhuma pelo que
optamos. E optamos com seriedade. Lá as comunicações são fritas de um mês para o
outro: no dia tal, você vem apanhar a sua cesta básica. Lá não tem o acaso. Se forem
verificar, antes de se fazer uma denúncia, lá existe um trabalho de relevância, como
realmente o é. Lá e em outros sete municípios, como Descoberto. Rochedo de Minas,
Guarani. Guarani. Itamarati de Minas.

Portanto, Sr. Presidente, tenho a dizer aos senhores que mexeram com a pessoa
errada. Podem ter certeza, Srs. Deputados; observem bem a seriedade daquele centro,
porque, além de destinar a verba eu a acompanho com rédea curta, porque não
gostaria nunca que o meu nome fosse envolvido, principalmente, injustamente. E
acompanho com rédeas curtas. Sr. Presidente, porque, felizmente, são 24 meses de
existência. 24 prestações de contas. 24 cheques, cheques direto do Centro
Assistencial ao fornecedor. Isso, com os extratos bancários: não há sequer um cheque
descontado na boca do caixa A entidade, como disse, tem como seu honroso
Presidente o Diretor da Escola Estadual. Lá tudo é gratuito para a entidade. mas
quem sofre com os ônus sou eu. A entidade apenas faz o pagamento das cestas
básicas ao seu fornecedor. Mas transporte de uma cidade para outr& confecção das
cestas básicas nos locais, funcionários, tudo isso ninguém sabe. nem precisaria saber.
poderia ficar no anonimato. Mas quem o faz é o Elmo Braz Soares. A loja de
distribuição em São João Nepomuceno pertence a Elmo Braz Soares, em forma de
comodato com a entidade. Ela é gratuitamente cedida, quando há dezenas de pessoas
pedindo que a aluguem pelo menos durante os 28 dias em que fica fechada.

Nada disso a Deputada teve a coragem de apurar. Teve a leviandade de vir aqui
procurar afetar e manchar o nome de seu colega, um nome honrado. e com a fé em
Deus e o apoio deste Poder ele continuará por muitos e muitos anos ainda honrado.

Como disse. Sr. Presidente, mexeram com a pessoa errada. Não existe carta sem
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resposta, como não existe denúncia sem defesa.
Um minutinho, Deputado Irani Barbosa. Um minutinho, por gentileza.
O pior de tudo isso não é mexer com o meu nome; é enxovalhar esta Casa, pisotear

este Poder e achar que não está fazendo nada ao dizer, em público, em urna
entrevista, o meu nome.

Hoje, aqui e agora, ouço do ilustre Deputado Gilmar Machado, unia pessoa que
admiro e prezo pela inteligência e pela amizade, que isso é obra do PT. Não coloque
oPT nisso. O PT é um Partido honrado, é um Partido que luta, no Brasil, em defesa
dos nossos interesses. Não venha envolvê-lo agora, ilustre Deputado Gilmar
Machado.

Foi a infantilidade de querer aparecer nas televisões, nas rádios e nos jornais. A
Deputada Maria José é a única responsável, haja vista, meu caro Deputado Gilmar
Machado, que o nosso requerimento pedindo a punição foi feito bem antes que V.
Exas. se reunissem. Portanto. dispenso-o. Não entrem. não joguem a sigla do PT
nesse caso. Não façam isso. Respeitem um dos Partidos com que todos aprendemos,
dia a dia. com o exemplo que ele tem nos dado.

De outro lado, às vezes, há um ou outro que compõe esse Partido que usa a
leviandade, que usa a sua imunidade. como bem disse aqui, na semana passada. a
Deputada Maria José. Ela disse. Está nos anais. Não vai poder falar que não disse
que "Enquanto tiver imunidade, vou" - é piada - "continuar denunciando". Quer
dizer que a Deputada pode usar da sua imunidade para continuar denunciando
pessoas que nada têm que ver? Meu Deus. aonde vamos chegar?

Quero. sim Srs. Deputados, pelo sofrimento e pela amargura que tenho passado,
que esta Casa faça justiça. Peço o cumprimento do Regimento Interno desta Casa,
para que sirva de exemplo. Esta Casa não pode ser pisoteada. Aqui está o símbolo da
democracia.

Eu, com meus 19 anos, na Câmara Municipal, já erguia bem alto a bandeira da
redemocratização do País. E. graças a Deus, este parlamento se uniu aos demais, e
lutamos pela redemocratização. E aí está a liberdade de todos nós. Mas a liberdade -
e isso tem que ser dito bem alto - está aí para se dizer a verdade.

Portanto. Sr. Presidente, comunico a esta Casa que estou entrando com unia ação
cível de perdas e danos e peço à Mesa desta Casa que apure, que cumpra o
Regimento. Muito obrigado.

O Deputado iram Barbosa (Em aparte) - Deputado Elmo Braz, oPT tem feito -
perdão -, alguns elementos do PT, nesta Casa. têm subido a essa tribuna como se
fossem justiceiros do País. Com o apoio do PT, há poucos dias, vimos a indicação.
para Ouvidor da Policia, de um ex-seqüestrador. Meu Deus do céu! Não existe "ex-
seqüestrador". O cara que matou é assassino; o cara que roubou é ladrão; o cara que
é seqüestrador é seqüestrador a vida inteira. E esse cara é o Ouvidor da Policia de
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Minas Gerais. Então, veja bem: somos muito diferentes nessa questão de valores e
ética.

Temos, nesta Casa, Deputado do PT que a vida inteira recebeu um salário igual ao
que recebi, o mesmo valor. Basta pegarmos o Imposto de Renda para constatarmos
isso. Mas ele vem aqui falar de salário de Deputado, sem nunca ter deixado de
receber.

Veja V. Exa.: fazer uma acusação de desvio de verbas sem provas. Por que não
trouxeram as provas? Temos uni Corregedor nesta Casa. Temos, também, uma
Comissão de Fiscalização Financeira. Gostaria de dizer que o PSD vai se reunir e
fechar questão para que o Regimento Interno seja aplicado na íntegra. Espero que V.
Exa. tenha a frieza necessária para pedir, de acordo com o Regimento Interno e uma
vez que essa iniciativa cabe a V. Exa., a pena a ser aplicada. De minha parte,
adoraria que V. Exa. pedisse a pena de cassação, porque este é o Poder mais
enxovalhado que existe em toda a face da Terra, e também o mais fraco.

Por isso, acho que V. Exa. tem agora o compromisso com esta Casa de pedir a
aplicação da pena máxima prevista no Regimento. V. Exa, pode ter a certeza de que,
dos Deputados do PSD, o que não acompanhar o voto do partido será expulso,
porque acho que isso é um negócio que tem que acabar nesta Casa.

Um Deputado como V. Exa.. de vários mandatos, não pode ser enxovalhado. A
partir de hoje, em todos os lugares que V. Exa. freqüentar, poderá ser chamado de
ladrão. Isso acontecerá porque os jornais estamparam que V. Exa. desviou recursos.
Não vai adiantar V. Exa. sair "catando pena e fazendo água". Por isso, acho que a
única coisa que irá adiantar será a cassação. A partir de hoje, toda vez que V. Exa
chegar em sua região eleitoral, vai ter um menino, filho de um adversário qualquer,
que irá chamá-lo de ladrão. E isso irá acompanhá-lo eternamente. através de pessoas
que não têm honra, que estão acostumadas a proteger bandidos.

Então, gostaria que V. Exa. pedisse a pena máxima prevista no Regimento Interno.
V. Exa. pode ter a certeza de que o PSD vai acompanhá-lo, nem que, para isso. tenha
que expulsar Deputados do partido. Obrigado-

0 Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Sobre a questão da verba de subvenção
para a FUNORTE e para Descoberto, o Deputado Gilmar Machado se inscreveu em
tempo de Liderança e, no momento devido, pedirei o aparte para tratar dessa
questão.

Gostaria. Deputado Elmo Braz. de falar a respeito do aparte que V. Exa. concedeu
ao Deputado Irani Barbosa. O Deputado se engana no que diz respeito ao processo da
Ouvidoria da Polícia. Talvez isso tenha acontecido porque ele estava falando de um
tema estranho à sua realidade: a preocupação com os direitos humanos, que
constituem também os direitos da população. Acho que ele não entende desse tema.
Gostaria de deixar bem claro que quem nomeou o Ouvidor da Policia - não sei se ele
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acompanhou o processo de votação do nosso projeto de lei que cria a Ouvidoria de
Policia - foi o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. Esse Conselho é
criado por lei estadual. tem a representação de vários segmentos da sociedade, da
UFMG. da UEMG. do Sindicato dos Jornalistas e, inclusive, do próprio Governo, do
Poder Executivo.

Então, quem nomeou o Dr. José Roberto, por unanimidade. sem um voto contrário,
foi o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. E é bom que se diga que o
único crime que o Dr. José Roberto de Rezende cometeu foi o de lutar por idéias, o
que não é crime. O crime dele foi lutar por uma idéia, por um princípio, quando o
Pais vivia um estado de exceção. Na própria lei da ditadura, mesmo existindo pena
de morte. torturar era crime, prender arbitrariamente em crime. O próprio Governo
da ditadura cometia esse arbítrio. Tanto que, na comissão nacional que está fazendo
a reparação contra a indenização dos que morreram no combate à ditadura, o
entendimento do Governo é o de que tais enfrentamentos não constituíam crime.

• Deputado Elmo Braz - Obrigado. Deputado Durval Angelo.
• Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que foi recebido nesta

reunião o Projeto de Lei n° 1.698198, do Deputado Erinano Batista, que dispõe sobre
a aplicação do art. 60 da Lei n° 11.815, de 24/1/95, e dá outras providências, cujo
teor foi publicado nesta edição.

Vem à Mesa requerimento do Deputado (MImar Machado. Líder do PT. em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu
parágrafo único. transferi-ia à Deputada Maria José Haueisen. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 minutos. Com  a palavra, a Deputada
Maria José Haueisen.

Questões de Ordem
O Deputado bani Barbosa - Sr. Presidente. não temos "quorum" para prosseguir a

reunião. Solicito a V. Exa. que a encerre, de piano.
O Deputado Durval Angelo - Não pode ser pedida a verificação se já existe  orador

inscrito.
• Deputado bani Barbosa - V. Exa. está na questão de ordem.	-
• Deputado Durval Angelo - E isso que é democracia?
• Deputado Iram Barbosa - Eu pedi o encerramento no tempo devido. Pedi o

encerramento na questão de ordem, quando a oradora ainda não havia ocupado a
tribuna.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente. Srs. Deputados. senhores que
nos ouvem das galerias, senhores telespectadores. nós...

O Sr. Presidente - Em face das questões de ordem suscitadas. a Presidência
verifica de plano. a inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos nossos
trabalhos, razão pela qual determina ao Sr. 1°-Secretário que proceda à chamada dos
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Deputados.

O Deputado Durval Angelo - Mas não pode ser pedida a verificação, Sr.
Presidente, com a oradora já convocada para fazer uso da palavra. Pela ordem, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, que só se encontram em
Plenário 10 Deputados. Ainda que a questão de ordem referida pelo Deputado Durval
Angelo tenha sido suscitada em momento impróprio, o fato é que no momento não
temos "quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos e, por essa razão, vai
determinar seja feita a chamada, para que se possa ouvir a Deputada Maria José
Haueisen.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente. Srs. Deputados. esta Casa é a Casa
parlamentar, é a Casa da palavra, da liberdade da palavra- Se tolhermos essa
liberdade, tolher-se-á o espírito desta Casa Evidentemente, nesta Casa existem ações
parlamentares que permitem que os Deputados esvaziem o Plenário quando quere
ou quando não querem continuar uma sessão. Entretanto, se a oradora já estava
inscrita. Sr. Presidente, é uma questão de justiça, uma questão de dar a todos o
direito de ouvi-la, porque o direito de resposta é um direito universal da liberdade de
um país verdadeiramente democrático. Como esta Casa expressa a democracia se, de
acordo com o Regimento Interno, uma vez que a oradora tenha iniciado seu discurso,
não pode ser interpelada, a não ser com a sua permissão. evidentemente, não
permitindo ela a interpelação, tem o direito de expressar o seu ponto de vista. Isso
não significa que estou com o ponto de vista da oradora mas é preciso ouvir para
decidir. Muito obrigado.

O Deputado Gllniar Machado - Sr. Presidente, quando formulei requerimento nos
termos do art. 70 - que me assegura a palavra quando a minha bancada é
mencionada -, V. Exa. concedeu a palavra à Deputada e, pelo Regimento Interno,
com a palavra já dada, a questão de ordem só poderia ser formulada com a
aquiescência da oradora. Então. Sr. Presidente, gostaria de saber qual é o artigo do
Regimento que permite, porque aí teremos uma alteração regimental.

O que gostaríamos de dizer nessa questão de ordem é que há necessidade de alguns
esclarecimentos, visto que somos uma bancada e um partido e, como tal, trabalhamos
coletivamente. Além disso, queremos deixar claro que o nosso trabalho não é de
identificação pessoal. Desejamos o cumprimento do Regimento Interno. E é com
base no Regimento Interno que formulo a V. Exa. essa questão de ordem, porque está
havendo uma alteração. Esses pontos têm que ficar claros para que possamos
continuar tendo tranquilidade e, ao mesmo tempo, podendo ter na Mesa Diretora a
representante dos parlamentares. Tanto acredito nisso que votei na Mesa Diretora
que hoje preside os trabalhos desta Casa, para que ela pudesse executar o que
determina o Regimento Interno, independente de partido ou das pessoas que aqui
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estiverem. É dentro dessa linha e amparado pelo Regimento Interno, arts. 167 e 165,
que formulo essa questão de ordem.

O Sr. Presidente - Esta Presidência, sensivel ao apelo do Deputado, vai conceder a
palavra, por liberalidade. à Deputada Maria José Haueisen.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, isso é ruim. O Regimento Interno
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, não quem que o Regimento seja

desrespeitado nesta Casa. Quero dizer que, como favor, não quero ocupar a tribuna
desta Casa. Como um privilégio, extrapolando o Regimento, não quero ocupar esta
tribuna. Quero que me seja assegurado o direito regimental de falar. E justamente
porque o nosso Pais está cheio de privilégios, cheio de concessões, que existem
problemas dessa natureza. Quero saber se o Presidente me concede a palavra por
direito.

O Sr. Presidente - A Presidência já assegurou a palavra à oradora que se encontra
na tribuna.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. como Líder da bancada. queremos
dizer que, como V. Exa. disse, não há" quorum". E se não há" quorum", a
Presidência tem que encerrar. de plano. a reunião. Queremos o cumprimento do
Regimento. Nobre Deputada Maria José Haueisen, o tempo foi solicitado pela
Liderança da Bancada. E. se não há quorum". queremos o encerramento. de plano,
da reunião.

• Deputado Raul Lima Neto - Queremos ouvir a Deputada Maria José Haueisen.
• Sr. Presidente - A Presidência indaga da oradora se, de fato, quer utilizar a

palavra, que lhe está assegurada. O que a Presidência não vai permitir é essa
discussão interminável. Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente. repito o que disse- Como favor,
como concessão, como privilégio, não aceito fazer uso da palavra. Não aceito ser
tratada de maneira especial, como aquela que precisa ser atendida num capricho para
que a Mesa se saia bem. Como sabemos que este parlamento não pode ficar até o fim
do ano esvaziado, e essa greve branca não escandaliza mais ninguém, vou usar a
palavra assim que tiver a oportunidade, sem privilégios. Agradeço  privilégio de
fazer aqui o pronunciamento que gostaria de fazer agora.

O Sr. Presidente - A palavra lhe está assegurada. Deputada.
A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada. Não quero, não há "quorum".
O Deputado Adelino Carneiro Leão - Considerando que não há "quonun" para

darmos continuação aos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, esta
reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano. a inexistência de "quorum"

para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
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as reuniões extraordinárias de logo mais. às 20 horas, e de amanhã dia 15, às 20
horas, bem como para a especial de amanhã, às 8h30min. nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária da mesma data às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATADA 53 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados Francisco
Ramalho, Dilzon Meio, Gemido Rezende, Ivo José e Maria Olivia. membros da
Mesa da Assembléia; Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Antônio Roberto e
Durval Angelo, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e
Ermano Batista, Corregedor. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado
Francisco Ram2lho. declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião
anterior lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por
finalidade apreciar processos de prestação de contas da aplicação de recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvenção social auxílios para despesas de capital
e transferências a municípios, nos termos do au. 30, 11L da Lei n° 11.815, de 24/1/95,
da Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas vigentes. Em seguida os
processos são distribuídos aos Deputados Erinano Batista. Corregedor; Dilzon Meio,
relator da Mesa, e José Braga, relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, os quais. em conjunto, verificando as prestações de contas, emitem
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes entidades: Asilo São José,
Asilo São Vicente Paulo - Bom Jesus Penha. Associação 1° Maio Vila Vista Alegre.
Associação Beneficente Amparo Idosos, Associação Capoeira Sabiá Cordão Ouro
Mestre Chiquinho, Associação Comun. Agric. Trab. Rurais São Sebastião Gil.
Associação Comun. Amigos Caputira Adjacências, Associação Comun. Bairro
Sagrada Família - Antônio Carlos. Associação Comun. Caixinha, Associação
Comun. Moradores Bairro São José, Associação Comia Moradores Comunidade
Varginha, Associação Comia Nossa Sra. dAbadia Romaria. Associação Comun.
Povoado Limeira. Associação Comun. Santa Cruz Salinas, Associação Comun. Vila
Prefac, Associação Cooperação Agrícola 1° Junho. Associação Cultural Janaúba,
Associação Deficientes Boa Esperança, Associação Desenv. Comun. Município
Grupiara, Associação Mineira Gerencianiento Organização Social. Associação
Moradores Bairro Baixão. Associação Moradores Bairro Primavera Adjacências,
Associação Moradores Bairro Rosário - Araguari. Associação Moradores Bairro
Santos Cruzeiro Taiobeiras. Associação Moradores Bairro Veredas. Associação
Moradores Bairros Antônio Justino Riguete, Associação Moradores Distrito Martins
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Guimarães. Associação Mulher Trabalhadora - Rio Casca, Associação Pequenos
Produtores Rurais Bairro Mandioca Associação Pró-Melhoramento Bairro Campo
Alegre. Associação Proteção Maternidade Infância Velhice Betiin, Associação
Regional Pró-Desenv. Arca Lig. Diamantina - Corinto, Banda Música Santa Cecilia
Maravilhas. Caixa Escolar Brasil- Caixa Escolar Coronel Tino, Caixa Escolar Dr.
Moacir Rezende. Caixa Escolar Jennie Wilza Lemos Hostalacio, Caixa Escolar Mary
Leal Paula, Caixa Escolar Pio XII - Ibiraci. Caixa Escolar Rotar y, Campolina
Futebol Clube. Casa Caridade Carangola, Centro Comun. Rural Alagadiço, Clube
Serviços Amigos Parada Araújo, Conselho Comun. Médio Boqueirão, Conselho
Desenv. Comun. Barreirinho, Conselho Desenv. Comun. Distrito Glória Cataguases,
Conselho Desenv. Comun. Rural São João Bonito, Conselho Desenv. Comun.
Vinhatico. Conselho Idoso Região Oeste Belo Horizonte. Creche Amor Perseverança
Governador Valadares. Creche Comun. Maria Floripes, Creche Martinho Rodrigues
Coelho, Departamento Assist. Med. Social Lj. Maç. Fraternid. Ubaense. Fundação
Evangélica Assist. Social Noel Alves Oliveira, Grupo Comun. Durval Dias Abreu.
Grupo Feminino ltaobiense. Grupo Fraternidade Estudo Luz- Assist. Social
Fraternidade Amor Paz Prefeitura Municipal Amparo Serra, Prefeitura Municipal
Capitão Enéas, Prefeitura Municipal Chapada Norte, Prefeitura Municipal Diogo
Vasconcelos, Prefeitura Municipal Estrela Indaiá, Prefeitura Municipal ltaipé.
Prefeitura Municipal Nova Porteirinha. Prefeitura Municipal Novo Cruzeiro.
Prefeitura Municipal Patrocinio. Prefeitura Municipal Prudente Morais, Prefeitura
Municipal Ritápolis, Prefeitura Municipal Várzea Palma, Tokaia Eventos Comun.
Culturais. União Creches Patrocinio. Submetidos a discussão e votação, são os
pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da Mesa e
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 31 de março de 1998.
Francisco Ramalho. Presidente - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Ivo José -

Maria Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Durval Angelo - Sebastião Navarro
Vieira - Ermano Batista.

ATA DA 6a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados Francisco
Ramalho, Geraldo Rezende. Marcelo Gonçalves, Ivo José e Maria Olivia, membros
da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira José Braga, Durval Angelo e Sebastião
Navarro Vieira. membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e
Ei-mano Batista, Corregedor. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado
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Francisco Ramalho, declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião
anterior lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por
finalidade apreciar processos de prestação de contas da aplicação de recursos
liberados por esta Casa a título de subvenção social, auxílios para despesas de capital
e transferências a municipios, nos termos do art. 3 0. ifi. da Lei n° 11.815, de 24/1/95,
da Deliberação da Mesa n° 1.428, e das demais normas vigentes. Em seguida, os
processos são distribuídos aos Deputados Ennano Batista, Corregedor, Geraldo
Rezende. relator da Mesa, e José Braga, relator da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, os quais, em conjunto, verificando as prestações de
contas, emitem pareceres pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Ambulatório Evangélico, Assistência Social Kennedy, Associação Amigos
Patrimônio, Associação Comun. Alto Palestina Camposaltinho. Associação Comun.
Bairro Sagrada Família - Belo Horizonte, Associação Comun. Bairros Município
Luz, Associação Comun. Bairro Abreu, Associação Comun. lapu. Associação
Comun. Monda Serra, Associação Comua Santa Cruz Centenário. Associação
Cultural Ecológica Lagoa Nado, Associação Deficientes Físicos Uberaba, Associação
Desenv. Caminhada Vida Povo Bairro Sto. Agostinho. Associação Desenv. Comun.
Juvenilia, Associação Desenv. Comun. Rural Povoado São Sebastiao, Associação
Desportiva Açucenense, Associação Feminina Unidos Palmares. Associação
Filantrópica Anfl'ísio Coelho, Associação Moradores Bairro Padre Libério,
Associação Moradores Unidos Progresso Vila Ferruginha. Associação Mulheres
Bairro Custódio Pereira. Associação Mutirão Bairro Alvorada. Associação Pais
Amigos Excepcionais - Abaeté. Associação Pais Amigos Excepcionais - Baependi.
Associação Pais Amigos Excepcionais - Coqueiral, Associação Pais Amigos
Excepcionais - Estrela Sul, Associação Pais Amigos Excepcionais - Paracatu,
Associação Pais Amigos Excepcionais - Prata Associação Pequenos Minis-
Produtores Rurais Cor. Forquilha Associação Pró-Vida Aglom. V. Est. E. Sia Lúcia
V. Sia. R Cássia, Associação Rural Mães Agua Boa, Banda Escola Música
Maximiano Nepomuceno, Banda Música Lira Santa Cecilia, Caixa Escolar Ana
Chaves, Caixa Escolar Belchior Faria. Caixa Escolar Escola Estadual-Jacinto, Caixa
Escolar Padre Benevenuto. Caixa Escolar Pedro Rodrigues Menezes, Caixa Escolar
Tiradentes, Caixa Escolar Zenith Campos, Centro Comun. Padre Daniião. Centro
Educação Promoção Social - Ubá. Centro Evangélico Reabilitação Trabalho
Orientado, Congregação Servas Reparadoras - Coromandel. Conselho Comun.
Livramento. Conselho Comua Menino Jesus Rubelita, Creche Comun. Casa Feliz,
Creche Lar Frei Toninho. Fundação Cultural Assistencial Filadélfia, Fundação
Gemido Rodrigues Lemos, Grupo Espirita Amor Cristão, Grupo Espiritualista
Estrela Paz, Grupo Mães Adelino Vieira Fonseca, Guarda Mirim Dom Cavati.
Guarda Moçambique Santa Efigênia, Irmandade Santa Casa Misericórdia lbertioga,
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Liga Desportiva Janaúba Missão Esperança, Obras Passionistas São Paulo Cruz,
Prefeitura Municipal Alvinópolis. Prefeitura Municipal Comercinho, Prefeitura
Municipal Engenheiro Navarro. Prefeitura Municipal Felixiándia, Prefeitura
Municipal Galiléia, Prefeitura Municipal Guiricema, Prefeitura Municipal Ijaci,
Prefeitura Municipal Ladainha. Prefeitura Municipal Moeda, Prefeitura Municipal
Monte Formoso. Prefeitura Municipal São Domingos Prata. Rosário Esporte Clube.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada uni por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre
a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia 7 de abril de 1998.
Romeu Queiroz- Presidente - Geraldo Rezende - Francisco Ramalho - Elmo Braz -

Marcelo Gonçalves - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvécio - Péricles
Ferreira - Ermano Batista.

ATA DA 5- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAÇÃO DOS
ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL - DOPS
As dez horas e quinze minutos do dia sete de abril de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Wilson
Fixes. Ivair Nogueira, Adelmo Carneiro Leão e Antônio Roberto, membros da
Comissão supracitada. Está presente, também. o Deputado Paulo Schettino. Havendo
número regimental. o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Adelino Carneiro Leão que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência faz a leitura de oficio da Sra. Heloisa Greco, membro do Movimento
Tortura Nunca Mais, por meio do qual encaminha à Comissão vários documentos. O
Presidente os recebe. determina que sejam anexados aos autos e que seja
encaminhada cópia deles à Comissão de Direitos Humanos da Casa. A Presidência
esclarece que a finalidade da reunião é ouvir o depoimento dos Srs. Ariovaldo da
Hora e Silva. Coordenador de Informações da Coordenação Geral de Segurança da
Secretaria da Segurança Pública; e Alexandre Carrão Mesquita Machado.
Coordenador-Geral de Segurança da Secretaria da Segurança Pública, intimados; e
dos convidados Heloisa Greco. representante do Movimento Tortura Nunca Mais;
Afonso Celso Lana Leite e Antônio Fernando Marques de Aguiar, sendo que o
último justificou a sua ausência. O Presidente solicita ao Sr. Alexandre Carrão
Mesquita Machado que componha a Mesa dos trabalhos e, após prestar
esclarecimentos a respeito do funcionamento das comissões parlamentares de
inquérito, passa-lhe a palavra para que faça seu depoimento. Em seguida, o depoente
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é inquirido pelos Deputados Ivair Nogueira, Carlos Pimenta e Adelino Carneiro
Leão O Presidente, Deputado Carlos Pimenta, necessita se ausentar e convida o
Vice-Presidente. Deputado Wilson Pires, para assumir a direção dos trabalhos. O
Deputado Wilson Pires assume a Presidência, agradece a participação do Sr.
Alexandre Carrão Mesquita Machado e determina que seja conduzido ao Plenarinho
o Sr. Ariovaldo da Hora e Silva. O Presidente presta os esclarecimentos necessários e
passa a palavra ao depoente, que, após fazer sua identificação e seu depoimento, é
inquirido pelos Deputados Ivair Nogueira e Adelino Carneiro Leão. A Presidência
agradece a participação do Sr. Ariovaldo da Hora e Silva e coloca-o à vontade para
se retirar. Prosseguindo, a Presidência convida para compor a Mesa os Srs. Afonso
Celso Lana Leite e Heloisa Greco. Os convidados fazem suas exposições e, logo após,
respondem a perguntas dos Deputados Ivair Nogueira e Adelino Carneiro Leão. A
Presidência comunica o recebimento de fichas que foram encontradas na entrada das
dependências do jornal "Hoje em Dia" e solicita à assessoria que as anexe à
documentação desta Comissão, juntamente com as outras fichas recebidas
anteriormente. Comunica também o recebimento do relatório feito pelos técnicos
desta Casa Alaor Messias Marques Júnior e Rinaldo de Moura Faria, contendo a
identificação de todas as caixas de microfilmes, referentes ao COSEG, registrando a
codificação de cada uma e determina que a assessoria junte o relatório aos autos. A
Presidência indaga se há alguma proposição a ser apresentada. O Deputado Ivair
Nogueira, com a palavra, apresenta requerimentos solicitando sejam os microfilmes
do arquivo do DOPS. lacrados no Instituto de Identificação. analisados e
classificados por técnicos de documentação desta Casa Legislativa e, posteriormente,
comparados com os microfilmes que já se encontram em poder do Arquivo Público
Mineiro; sejam solicitadas ao Arquivo Público Mineiro informações sobre a comissão
que teria sido constituída em parceria com a Secretaria da Segurança Pública para o
estudo e a separação da documentação do antigo DOPS, conforme determina a Lei n°
10.360, de acordo com o depoimento prestado pelo Delegado Ariovaldo da Hora e
Silva, nesta data; seja solicitado àquele órgão que encaminhe cópia do relatório que
teria sido elaborado pela comissão ou por algum de seus membros, a relação dos
funcionários que dela participaram e o ato de sua constituição; seja solicitada ao
Secretário da Segurança Pública a transferência dos arquivos lacrados por esta CPI.
contendo registros do extinto DOPS. para local que, dentro do Instituto de
Identificação, ofereça condições de preservação e segurança, já que estes arquivos
encontram-se atualmente em local inadequado; fiquem os microfilmes encontrados
no Setor de Microfilmagem do Instituto de Identificação. arquivados em armário
lacrado e posteriormente liberados por esta Comissão, inclusive aqueles apontados
pelo Diretor do Instituto como pertencentes à Coordenação Geral de Segurança da
Policia Civil - COSEG -' à disposição da Comissão para avaliação acurada de seu
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conteúdo. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Deputado Adelino Carneiro Leão, com a palavra, apresenta
requerimentos solicitando sejam encaminhadas as fichas recebidas de remetente
anônimo por esta Comissão. contendo referências a ex-presos políticos deste Estado.
a órgãos e entidades técnicos, inclusive à Secretaria da Segurança Pública para que
se avalie a sua autenticidade; sejam ouvidos por esta Comissão o Delegado Ediraldo
Brandão. Chefe da Coordenação Geral de Segurança de 1976 a 1982; o Delegado
Sérgio Freitas, Coordenador Especial da Coordenação Geral de Segurança em 1983;
a Sra. Cecilia Coimbra representante do Movimento Tortura Nunca Mais, do Rio de
Janeiro; e a Sra. Suzana Lisboa membro da Comissão de Monos e Desaparecidos do
Ministério da Justiça, na reunião do dia 14 de abril; seja enviado oficio ao Secretário
da Segurança Pública requisitando os livros de registro das incinerações do arquivo
do extinto DOPS. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a participação
e a colaboração dos Srs. Afonso Celso Lana Leite e Heloisa Greco, agradece a
presença dos parlamentares. convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ala e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 14 de abril de 1998-
Carlos Pimenta. Presidente - Ivair Nogueira - Adelino Carneiro Leão - Wilson

Pires.
ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO. DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
Às quinze horas e trinta minutos do dia sete de abril de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta. Anivaldo
Coelho e Bené Guedes. membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Bené Guedes que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, o Presidente faz a distribuição dos seguintes projetos de
lei: 1.574/97 ao Deputado Anivaldo Coelho. 1.620198 ao Deputado Wilson Trópia,
1.626198 ao Deputado Carlos Pimenta e 1.628/98 ao Deputado Bené Guedes. Ato
continuo, o Presidente passa à discussão e à votação das proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados, no 20 turno, os Projetos de Lei n°s 1.437197 e 1.464198 (relator: Deputado
Carlos Pimenta). Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 10 turno. os
Projetos de Lei n°5 1.391197 (relator: Deputado Bené Guedes) e 1.490/97 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho). Submetidos a discussão e votação, são aprovados em
turno único os Projetos de Lei n°s 1.504 e 1.506197 (relator: Deputado Bené Guedes),
1.557 (este com a Emenda n° 1), 1.513, 1.531 e 1.537/97 (relator: Deputado Carlos
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Pimenta) e 1.521/97 (relator: Deputado Anivaldo Coelho). A seguir, a Presidência
submete a votação o Requerimento n° 2.523/98, que é aprovado. Prosseguindo. o
Presidente passa à discussão e á votação de proposições da Comissão, O Deputado
Anivaldo Coelho apresenta dois requerimentos: no primeiro, de autoria do Deputado
Gemido Nascimento, solicita-se audiência pública das Comissões do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, de Saúde e de Direitos Humanos com diversas
autoridades da sociedade civil, com a finalidade de discutir o dossiê "Aios Nefastos
da USIMINAS Privatizada"; no segundo, de autoria do Deputado João Batista de
Oliveira solicita-se audiência da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social com diversos órgãos, para debater os altos niveis de desemprego verificados
na Região Metropolitana de Belo Horizonte no mês de fevereiro. Colocados em
votação, são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões. 14 de abril de 1998.
Carlos Pimenta. Presidente - Gemido Nascimento - Wilson Pires.

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

Às nove horas e trinta minutos do dia oito de abril de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Maria Barros. José
Henrique e Gihnar Machado, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O
Deputado José Henrique lê oficio do Sr. Paulo Romano. Secretário de Recursos
Hidricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia
Legal, em que encaminha informações sobre a UNAGUAS. rede de cooperação pela
preservação das águas. O Presidente acusa o recebimento das seguintes matérias,
para as quais designa os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°5 1.312197
(Deputado Marco Régis); 1.484/97 (Deputado José Henrique); 1.538/97 (Deputado
Gilmar Machado) e 1.612/98 (Deputado Sebastião Navarro Vieira); e Requerimento
no 2.527198 (Deputado Gilmar Machado). A seguir. o Presidente passa ã 2 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de matérias de deliberação
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em 1°
turno, os Projetos de Lei n°s 1.439/97 (relator: Deputado José Henrique); 1.455197
(relator: Deputado Gilmar Machado); 1.456/97 com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Gilmar Machado); e 1.468/97 (relator: Deputado José Henrique); em 2°
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turno, os Projetos de Lei n°s 1.471197 (relator: Deputado Gilniar Machado); 1.475/97
(relator: Deputado Marco Régis); 1.491/97 (relator: Deputado José Henrique) e
1.496197 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira); e, em turno único. os
Projetos de Lei nos 1.505197 (relator: Deputado Marco Régis); 1.510197 (relator:
Deputado Sebastião Navarro Vieira); 1.539197 (relator: Deputado José Henrique);
1,566197 (relator: Deputado Gilmar Machado); 1.568197 (relator: Deputado Marco
Régis) e 1.582197 (relator: Deputado Marco Régis). Em seguida. o Presidente
submete a votação o Requerimento n° 2.527198 com a Emenda n° 1. do relator.
Deputado Gilmar Machado; e os Requerimentos n°s 2.532 e 2.541198, nos termos do
parágrafo único do art. 103 do Regimento Interno. São aprovadas as proposições.
Esgotada a 2a Fase, o Presidente passa á 38 Fase, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos do Deputado Mauro Lobo, em que solicita reunião conjunta desta
Comissão e da de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para discutir a implantação
da Lei n° 10.889, de 1992; do Deputado Miguel Martini, em que solicita audiência
pública para discutir o tema "Educação a Serviço da Vida e da Esperança". adotado
pela Campanha da Fraternidade de 1998; e do Deputado Gilmar Machado, em que
solicita reunião extraordinária da Comissão, em 1314198, às 10 horas. no auditório
das Comissões, para debater com o comando. em Minas Gerais, da greve das
universidades federais os rumos do movimento e a situação dessas entidades. O
Presidente, dando seqüência aos trabalhos. submete a discussão e votação, em
redação final, os Projetos de Lei n°s 1.372, 1.406, 1.429, 1.497 e 1.498197, que são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
para a extraordinária de 1414198. ás 10 horas, e para reunião conjunta com a
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. em 1514198, às 14h30min;
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 14 de abril de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado - Sebastião

Navarro Vieira - Marco Régis.
ATA DA gga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINTSTRAÇAO

PÚBLICA
Às dez horas e quinze minutos do dia oito de abril de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalinar Silva, Arnaldo
Penna. Marcos Helênio e Geraldo Nascimento (substituindo este ao Deputado
Antônio Andrade, por indicação da Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo
Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Havendo pedido de dispensa
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da leitura, o Presidente dá a ata por aprovada e solicita aos membros presentes que a
subscrevam. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e procede à leitura de oficio recebido do Sr. Luiz Felipe
Lampreia, Ministro das Relações Exteriores, em resposta ao Oficio n° 93198, de
18/2/98. Após a leitura, os Deputados Marcos Helênio e Arnaldo Penna tecem
comentários a respeito da correspondência. O Presidente comunica o recebimento do
Projeto de Lei n° 1.581197, do Deputado Antônio Júlio, que vem à Comissão para
receber parecer, e designa para relator da matéria o Deputado Arnaldo Penna. Passa-
se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Após discussão e
votação, são aprovados o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.479197 com as Emendas n°s 1 e 2; o parecer pela rejeição, no l o turno. do Projeto
de Lei n° 1.515197 (relator: Deputado Arnaldo Perna); e os pareceres pela
aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 929196 e 1.332197, ambos na forma
do vencido em 1° turno (relator: Deputado Arnaldo Perna). Após discussão e
votação, é aprovado o parecer do Deputado Ajalmar Silva, que conclui pela
prejudicialidade da Emenda n° 1, apresentada em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de
Lei n° 1.373/97. Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Após
discussão e votação, são aprovados, em 10 turno, os Projetos de Lei n°s 947196, do
Deputado Ailton Vilela; 1.138197, do Deputado Ivair Nogueira; 1.162197, do
Deputado Ronaldo Vasconceilos. e 1.337 a 1.339197, do Deputado Sebastião Costa.
São aprovados, ainda os Requerimentos n°s 2.511198, do Deputado Kemil Kumaira,
e 2.520 e 2.521198, do Deputado Leonidio Bouças. Passa-se à V Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Encontram-se sobre a mesa requerimentos da Deputada Maria José Haueisea em que
solicita sejam formulados convites ao liquidante da extinta Minascaixa e a
representante do Sindipúblicos para participarem de reunião da Comissão com a
finalidade de se debater a questão da liberação das aplicações dos correntistas que
ficaram retidas quando da liquidação daquele Banco; do Deputado Gilmar Machado,
em que solicita sejam convidados para audiência pública da Comissão as autoridades
e os representantes da sociedade civil que menciona. com  a finalidade de se debater a
situação financeira atual da Imprensa OficiaL bem como sejam esclarecidas
eventuais ingerências do Governo Estadual nos recursos dessa autarquia; e do
Deputado Marcos Helênio, em que solicita seja realizada reunião da Comissão para
se discutir, juntamente com o Sr. Carlos Alberto Cotia. Presidente da COMIG. as
atividades dessa autarquia. especialmente as relativas ao seu patrimônio, à licitação
para o arrendamento do Grande Hotel de Araxá. das Fontes Dona Beija e Andrade
Júnior e do Pólo Turístico de Araxá, ao andamento de seu processo de privatização.
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bem como ao Edital ti? 4197, para aquisição de veículos e máquinas. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. A seguir, o Deputado
Marcos Helênio apresenta requerimento em que solicita sejam convidados o
Deputado Federal Carlos Mosconi e o Secretário de Assuntos Municipais para
prestar esclarecimentos sobre repasses de recursos públicos efetuados pela Secretaria
por meio dos programas PADEM e Pró-Comunidade, especialmente sobre os
convênios auditados pela Secretaria, como o da FUNORTE e daqueles em que há
indícios de irregularidades, conforme declaração do ex-Secretário. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Marcos Helênio retira de
tramitação requerimento de sua autoria em que solicita reunião da Comissão para se
discutir a situação dos cartórios extrajudiciais no Estado. Cumprida a finalidade da
reunião. a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Leonídio Bouças. Presidente - Ibrahim Jacob - Marcos Helênio - Arnaldo Perna -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 8' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
As dez horas do dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Maria Barros, José Henrique,
Gilmar Machado, Sebastião Navarro Vieira e Marco Régis, membros da supracitada
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Ivair Nogueira e Maria José
Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Maria Barros,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir. o Presidente informa que a reunião se destina a debater a greve
das universidades federais e a situação dessas entidades de ensino. O Deputado
Gilmar Machado lê correspondência encaminhada por nove entidades
representativas de setores ligados ã educação pública e privada, em que solicitam à
Assembléia Legislativa e à Comissão. com  base em cinco questões que apresentam.
seja analisada a atuação do Poder Executivo na área educacional e, em se verificando
irregularidades, sejam adotadas medidas pertinentes. O Presidente solicita à
assessoria que, com base nas determinações e limitações constitucionais, legais e
regimentais, proceda à análise do pedido e informe sua viabilidade. Após, convida a
tomar assento à mesa a ProF Latira Miccolis. Presidente da APUBH; o Sr. José
Bonifácio Vieira, representante do SrNDIFES, e o estudante Frederico Marfins,
representando oDCE da UFMG. A seguir. concede a palavra ao Deputado Gilmar
Machado, autor do requerimento que motivou esta reunião, para suas considerações
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iniciais, e aos convidados. Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas
taquigráficas. Utilizam da palavra, também, os professores universitários Fernando
Pimentei, Carlos Chernicharo, Maria Cristina Augustin, Ricardo de Souza Sette,
Menelick de Carvalho Neto, Mauricio Meio Dolabela, Maria Fernanda Salcedo,
Marcelo Ceolin e Tarcisio Mauro Vago e o Sr. Robson de Souza Lima. Após as
considerações finais dos convidados e uma vez cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos professores, dos servidores, dos estudantes
universitários e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - GUinar Machado - Sebastião

Navarro Vieira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO tJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.579/97

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De iniciativa do Deputado José Maria Barros, o Projeto de Lei n° 1.579/97 visa a
declarar de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da
Arquidiocese de Juiz de Fora - CDDH-JF -, com sede no Município de Juiz de Fora.

Submetido o projeto à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a
Emenda n° 1, vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, em
atendimento ao que preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade referida é sociedade civil, beneficente, que busca amenizar o sofrimento

das pessoas e promover sua dignidade e integridade, agindo sobre as diversas
situações de injustiça que se fazem presentes em nossa sociedade.

Para cumprir o seu objetivo, desenvolve trabalho de assistência social junto aos
indivíduos carentes, defendendo os seus direitos por todos os meios deque dispõe.

Acreditamos, pois. ser a instituição merecedora do título declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.579197 com

a Emenda n°1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 14 de abril de 1998.
Durval Angelo, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATADA 36P REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 15/4/98
Presidência dos Deputados Ivo José e Francisco RimnIho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 3 Parte: P Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficios e cartão - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei Complementar n° 31198 - Projetos de Lei n°5 1.699 a
1.702/98 - Requerimentos nos 2.558 a 2.564198 - Requerimentos dos Deputados
Anderson Adauto. Marcos Helênio e Kemil Kumaira - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Defesa do Consumidor e de Educação e dos Deputados Wanderley
Ávila. Carlos Pimenta. Mauri Torres e Péricles Ferreira - Oradores Inscritos:
Discurso do Deputado Raul Lima Neto; questões de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para continuação dos
trabalhos; questões de ordem: discurso do Deputado Adeimo Carneiro Leão - Y Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de requerimentos: Requerimento do Deputado Kemil Kumaira;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Anderson
Adauto e Marcos Helênio; aprovação - Requerimento n° 2.469198; aprovação - 2
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Mauri Torres;
aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.610/98; apresentação
da Emenda n° 2; discurso do Deputado Antônio Júlio: requerimento do Deputado
Mauri Torres; aprovação do requerimento; verificação de votação; ratificação da
aprovação; encerramento da discussão; questão de ordem; designação de relator;
emissão de parecer sobre a Emenda n° 2; discursos dos Deputados Raul Lima Neto.
Gilmar Machado e Anderson Adauto; votação do projeto, salvo emendas: aprovação;
verificação de votação: ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 1; rejeição;
verificação de votação; retificação do resultado anterior; aprovação da Emenda n° 1;
questão de ordem; votação da Emenda n° 2; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição - Prosseguimento da votação, em turno único. do Veto Parcial
à Proposição de Lei n° 13.591; votação do veto ao § 2 0 do art. 35; manutenção;
votação do veto aos itens 6 e 7 da Tabela 7; rejeição - Votação, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.593; chamada de votação secreta; não-
coincidência do número de votantes com o de sobrecartas; anulação da votação;
renovação da votação; manutenção do veto - Questão de ordem - Votação, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.604: rejeição - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Elmo Braz - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Perna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
DJalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Gemido Nascimento - Gemido
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqilínio -
Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças -
Luiz Fernando Faria - Marco Rágis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 14h15min a lista de comparecimento

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

I a Parte
I a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivi& 5-Secretária. nas funções de 2°-Secretário, procede à

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

- O Deputado Leonídio Bouças. 1°-Secretário "ad hoc". lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Lúcio Urbano. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado (2), agradecendo

o convite para a solenidade comemorativa da Semana da inconfidência e informando
que o Deputado HeIs' Tarquimo foi cientificado da aprovação do parecer em que o
Juiz Corregedor determina que o Cartório Civil de Brasilândia permaneça
funcionando até que a matéria seja solucionada pela via legislativa.

Do Sr. João Fassarela, Deputado Federal, informando, em atenção a requerimento
do Deputado Carlos Pimenta, que encaminhou oficio ao Ministro da Saúde
solicitando a liberação dos recursos necessários ao combate da dengue no Estado. (-
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À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Paulo Bernardo. Deputado Federal, comunicando a sua posse como
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, bem como a posse dos Deputados Milton Temer. Márcio Fortes e Paulo
Bauer como 1°. 2° e 3°-Vice-Presidentes, respectivamente. e encaminhando o
"Relatório de Atividades - 1997" dessa Comissão. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Octávio Elisio Alves de Brito. Secretário de Minas e Energia, dando ciência
da impossibilidade de comparecer à reunião conjunta das Comissões de Meio
Ambiente e de Transporte. no dia 1414/98. e colocando-se à disposição para
comparecer em nova data- (- As Comissões de Meio Ambiente e de Transporte.)

Do Sr. Paulo Afonso Romano. Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do
Meio Ambiente (4). encaminhando cópias dos Convênios MMA/SRH n°s 397197 e
343197, do 9° Termo Aditivo ao Convênio MMA/SRH n° 49193, do 2 0 Termo Aditivo
aos Convênios M14AJSR11 n°s 71195 e 74195 e do 4° Teimo Aditivo aos Convênios
n°s 17195 e 18195, todos celebrados entre esse Ministério e o Governo do Estado. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, XVI. do Regimento Interno.)

Do Sr. Eduardo José Lima de Freitas. Presidente da Câmara Municipal de Juiz de
Fora, encaminhando requerimento do Vereador Isauro Calais, que solicita seja
rejeitado o veto à Proposição de Lei n° 13,597. (- Anexe-se ao veto à Proposição de
Lei n° 13597.)

Da Sra. Maria Aparecida Pimenta Pedroso. Presidente da Câmara Municipal de
São Sebastião do Paraíso, solicitando agilidade no processo de votação do Projeto de
Lei ri0 1.609198. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.609/98.)

Do Sr. Mauro Roberto Soares Vasconceilos. Diretor-Geral do DER-MG.
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que a rodovia entre
os Municípios de Cristina e Maria da Fé não possui denominação oficial, (- A
Comissão de Justiça.)

Da Sra. Norma de Góes Monteiro. Superintendente do Arquivo Público Mineiro.
encaminhando, em atenção a requerimento da CPI do DOPS. cópias dos documentos
existentes nesse órgão constantes no arquivo do Sr. Achiles M. Mitraud de Castro
Leite. ex-Diretor do Arquivo Público Mineiro. (- A CPI do DOPS.)

Do Cel. QOR Sebastião Lucas Filho. Secretário Executivo da Associação dos
Municípios da Microrregiâo do Vale do Rio Grande - AMVALE -, solicitando à
Casa- em vista da proximidade das discussões relativas à reforma tributária. a defesa
dos interesses dos municípios brasileiros, cujas finanças estão prejudicadas pelo atual
sistema de repartição tributária. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Antônio Chaves Barreto, Superintendente Adjunto da Superintendência
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Regional da Secretaria da Receita Federal - Q Região Fiscal. com  referência ao
Oficio n° 336/98, da CPI dos Bingos, informando que a regulamentação. a
fiscalização e o controle das operações mencionadas não estão sob a competência
dessa Secretaria. (- A CPI dos Bingos.)

Do Sr. Ciríaco Serpa de Menezes. Superintendente Regional da CODEVASF -
SR, enviando, para conhecimento, cópia do convênio firmado com a Escola
Agrotécnica Federal de Salinas. (- A Comissão de Fiscalização Financeira. para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual. c/c O art. 100. XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz. Superintendente de Negócios da CEF (4),
notificando a Casa das liberações de recursos financeiros, com detalhamento de data,
valor e beneficiário, referentes a contratos assinados com a instituição. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100. XVI. do Regimento Interno.)

Do Sr. Murilo Xavier flores, Secretário de Desenvolvimento Rural (2),
comunicando celebração de convênios do Ministério da Agricultura com a Fundação
de Desenvolvimento Regional - FUNDER - e a Fundação de Ensino e Pesquisa em
Medicina Veterinária e Zootecnia. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o afi. 100, inciso XVI. do Regimento
Interno.)

Do Sr. Veraldino Rainires Neto, Presidente do Sindicato dos Servidores da
Secretaria de Estado da Fazenda - SINFFAZ -? solicitando apoio à aprovação da
Emenda n° 1 e a rejeição da Emenda n° 2, apresentadas ao Projeto de Lei n°
1.546197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.546/97.)

CARTÃO
Do Sr. José Santana de Vasconceilos. Deputado Federal, informando, em atenção a

pedido do Deputado Carlos Pimenta, que a bancada mineira daquela Câmara
Federal, tem envidado esforços objetivando a liberação de recursos não só para a
assistência à área da saúde mas, também, para todos os segmentos que envolvem a
efetiva participação do poder público. (- A Comissão de Saúde.)

2' Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade. são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 31198

Modifica o inciso XII do ar. 13 da Lei Complementar n° 33. de 28 de junho de
1994, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O inciso XII do art. 13 da Lei Complementar n° 33. de 28 de junho de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13 - ..............
XII - fiscalizar a aplicação dos recursos repassados ou recebidos pelo Estado ou

pelo municipio por força de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, bem
como fiscalizar as instituições previdenciárias municipais.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1998.
Comissão Parlamentar de Inquérito para. no Prazo de 120 Dias. Investigar a Falta

de Repasses do Tesouro Estadual ao IIPSEMG. no Período dos últimos 10 Anos, das
Parcelas Referentes à Contribuição dos Servidores e da Respectiva Cota de
Responsabilidade do Estado. em Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n° 9.380, de
18 de Dezembro de 1986. e. ainda, Apurar os Motivos Que Levaram às
Irregularidades no Gerenciamento cio Instituto

Justificação: O Tribunal de Contas do Estado. órgão auxiliar da Assembléia
Legislativa, desempenha papel de grande relevância no controle externo da
administração pública. Essa fiscalização financeira e orçamentária abrange não só os
aios da administração direta e indireta do Estado. mas também os atos
correspondentes no âmbito das administrações municipais.

Com a Constituição Federal de 1988, as atribuições institucionais das Cortes de
Contas foram ampliadas substancialmente. passando a incluir o controle de
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de contrato, convênio, ajuste
ou instrumento congênere que envolva concessão, permissão, doação ou cessão de
qualquer natureza, de responsabilidade do Estado.

Na realidade, o Tribunal de Contas, embora seja órgão auxiliar do Legislativo,
dispõe de plena autonomia constitucional no exercicio de suas atividades. Essa
considerável ampliação de competências. consagrada pelo ordenamento
constitucional vigente, além de destacar a importância da instituição no contexto do
controle político, implica também aumento de responsai1idade. Essa
responsabilidade se acentua pelo fato de a Carta mineira, na parte relativa ao
controle e à fiscalização. determinar expressamente. em seu art. 73. "caput". "que a
sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz".

Dessa forma. se a atividade administrativa dos municípios já está sujeita ao
controle do Tribunal de Contas, nada mais justo e oportuno que inserir
expressamente no rol das entidades submetidas a essa fiscalização as instituições de
previdência das comunas. A aplicação dos recursos financeiros de tais organizações
previdenciárias, assim como o seu funcionamento segundo as diretrizes estabelecidas
pela legislação pertinente, não pode escapar ao controle da Corte de Contas.
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Esperamos, portanto, contar com a imprescindível colaboração dos ilustres

membros desta Casa para a aprovação do projeto em apreço.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Administração Pública e de

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

PROJETO DE LEI N° 1.699198
Estabelece a competência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - IPSEMG - para arrecadar e aplicar as contribuições sociais de que
trata o parágrafo único do art. 149 da Constituição da República.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Compete ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG - arrecadar e aplicar as contribuições sociais de que trata o
parágrafo único do art. 149 da Constituição da República.

§ 1° - A competência de que trata o "caput" deste artigo compreende as atividades
de tributação, arrecadação, fiscalização e cadastramento.

§ 2° - Os órgãos dos Poderes do Estado, as autarquias e as fundações enviarão ao
IPSEMOos demonstrativos mensais das receitas de contribuições sociais cobradas de
seus servidores.

§ 3°-O IPSEMG terá a competência para a apuração. a inscrição e a cobrança da
respectiva dívida ativa.

MI. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1° de janeiro de 1988.

MI. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de abril de 1998-
Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar, no Prazo de 120 Dias, a Falta

de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG. no Período dos Ultimos Dez Anos.
das Parcelas Referentes à Contribuição dos Servidores e da Respectiva Cota de
Responsabilidade do Estado, em Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n° 9.380. de
18 de Dezembro de 1986, e, ainda. Apurar os Motivos Que Levaram a
Irregularidades no Gerenciamento do Instituto	 -

Justificação: O art. 90 da Lei n°11.730, de 31112194 da nova redação ao "caput"
do art. 1° e aos incisos dos arts. 3 0 e 40 da Lei n°6.194, de 26111/73, com o objetivo
de regulamentar o art. 56 da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estabelece que
"fica incluída no sistema de unidade de tesouraria a execução orçamentária e
financeira de recursos à disposição das autarquias não financeiras e das demais
entidades da administração indireta que recebam transferências do Estado".

Tal dispositivo, contido em lei ordinária estadual, destina-se a impedir a criação de
caixas especiais. tendo em vista que o recolhimento de todas as receitas se fará com a
estrita observância do principio de unidade de tesouraria.
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Todavia, as contribuições previdênciárias não possuem natureza jurídica tributária
e têm peculiar destinação, prevalecendo a incomunicabilidade dessa receita com as
demais receitas tributárias. merecedoras. portanto, de orçamento autônomo que
assegure a gestão dos recursos ao órgão a elas vinculado, no caso. o IPSEMG.

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

PROJETO DE LEI N° 1.700198
Dispõe sobre o Conselho de Beneficiários do IPSEMG - CEL
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O Conselho de Beneficiários do IPSEMG - CHI -, órgão auxiliar inserido

na estrutura do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG -, tem por finalidade fiscalizar a execução da política de prestação de
serviços e benefícios da autarquia.

Art. 20 - Compete ao CBI:
1-fiscalizar:
a) a política de atendimento ao usuário e de prestação de serviços:
b) a política de concessão de beneficios;
c) as diretrizes para a formulação de convênios com os municípios;
II - oferecer sugestões para:
a) a melhoria do atendimento aos usuários em postos próprios ou conveniados;
b) a otimização dos serviços prestados, direta ou indiretamente:
111 - recomendar a anulação ou a correção de atos contrários às regras da boa

administração, acionando, quando necessário, os órgãos superiores competentes.
Art. 3° - O CBI é composto por 5 (cinco) representantes dos servidores públicos

estaduais, cada um deles indicado por associações representativas dos servidores no
âmbito de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Parágrafo único - O Presidente do CRI. escolhido por seus membros na forma do
regulamento, terá mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) reeleição para igual
período.	 -

Art. 40 - O CBI instalará câmaras regionais em cada uma das cidades-sede das
regiões administrativas do Estado-

Parágrafo único - As câmaras regionais serão compostas por, no mínimo. 3 (três)
e, no máximo, 5 (cinco) membros, obedecendo-se na sua composição, na medida do
possível, o disposto no "caput" do art. 3 0 desta lei.

Art. 50 - Os membros do CBI terão suplentes, que os substituirão em caso de
ausência ou impedimento.

Art. 60 - Os membros do CBI, escolhidos na forma desta lei, serão designados pelo
Governador do Estado e não perceberão remuneração de nenhuma espécie pelo



344
desempenho de suas atividades.

Art. 70 - O IPSEMG fornecerá suporte técnico e administrativo para o
funcionamento do CBI.

Art. 8° - As normas complementares relativas às atividades do CBI serão
estabelecidas em seu Regimento Interno.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de abril de 1998.
Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar, no Prazo de 120 Dias, a Falta

de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG. no Período dos últimos Dez Anos.
das Parcelas Referentes à Contribuição dos Servidores e da Respectiva Cota de
Responsabilidade do Estado, em Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n° 9.380, de
18 de Dezembro de 1986, e, ainda. Apurar os Motivos Que Levaram a
Irregularidades no Gerenciamento do Instituto

Justificação: A participação dos usuários como fiscalizadores da atuação do Estado
visa à melhoria do atendimento prestado. Trata-se de medida que contribui para a
racionalização administrativa e está de acordo com as mais modernas teorias acerca
da prestação de serviços públicos. Dessa maneia nada impede a tramitação da
proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.701/98
Dispõe sobre o Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI - é órgão deliberativo e de

orientação superior, cabendo-lhe, fundamentalmente, fixar objetivos e políticas
relativas à atuação do Instituto por meio do estabelecimento de diretrizes e normas
gerais de organização. operação e administração.

Art. 20 Compete ao CODEI:
- deliberar sobre:

a) a política de atendimento ao usuário e de prestação de serviços;
b) a política de concessão de beneficios;
c) as propostas de aperfeiçoamento dos instrumentos de atendimento aos usuários;
d) as propostas de regionalização do atendimento do IPSEMG;
e) as diretrizes para a formulação de convénios com os municípios;
f) as aliguotas de contribuição de segurados e a contribuição do empregador, com

base em estudos técnico-atuariais;
g) o disciplinamento dos demais níveis de organização do IPSEMG e dos
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mecanismos administrativos necessários a esse fim;
II - aprovar:
a) a proposta do Plano de Carreira e Vencimentos do IPSEMG;
b) a proposta dos planos de custeio, de aplicação do patrimônio e de gestão

financeira, bem como o relatório anual e a prestação de contas do exercido;
III- propor medidas destinadas a promover a articulação entre instituições públicas

e privadas, localizadas no Estado, para a melhoria do atendimento aos usuários;
IV - julgar recursos contra decisões da Presidência.
Art. 3°- Compõem oCODEI:

- 4 (quatro) representantes do poder público estadual, sendo 2 (dois) indicados
pelo Poder Executivo, 1 (um) pelo Poder Legislativo e 1 (um) pelo Poder Judiciário;

II - 4 (quatro) representantes dos segurados indicados pelo conjunto das entidades
representativas de cada Poder.

Parágrafo único - O Presidente do CODEI, escolhido por seus membros, na forma
do regulamento. terá mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) reeleição para
igual período.

Art. 40 - Os membros do CODEI terão suplentes. que os substituirão em caso de
ausência ou impedimento.

Art. 5° - Os membros do CODEI escolhidos na forma desta lei, serão designados
pelo Governador do Estado e não perceberão remuneração de nenhuma espécie pelo
desempenho de suas atividades.

Art. 60 - O IPSEMG fornecerá suporte técnico e administrativo para o
funcionamento do CODEI.

Art. 70 - As normas complementares relativas às atividades do CODEI serão
estabelecidas em seu Regimento Interno.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de abril de 1998.
Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar, no Prazo de 120 Dias, a Falta

de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMO. no Período dos Ultãiios Dez Anos.
das Parcelas Referentes à Contribuição dos Servidores e da Respectiva Cota de
Responsabilidade do Estado. em Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n° 9.380, de
18 de Dezembro de 1986, e, ainda. Apurar os Motivos Que Levaram a
Irregularidades no Gerenciamento do Instituto

Justificação: A democratização da gestão dos órgãos de atendimento e prestação de
serviços públicos é uma tendência irreversível. No caso do IPSEMG. a participação
paritária entre os beneficiários e o Estado na formulação das políticas de gestão da
autarquia é. mais do que uma necessidade, um imperativo. Os servidores que
contribuem diretamente para o funcionamento da autarquia não podem ser afastados
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das tares de planejamento e controle das atividades de uma entidade que, em
última análise, a eles pertence.

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

PROJETO DE LEI N° 1.702198
Declara de utilidade pública o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de

João Monlevade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Movimento das Donas de Casa e

Consumidores de João Monlevade.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Antônio Roberto
Justificação: O Movimento das Donas de Casa e Consumidores de João

Monlevade. fundado em 8/2/84, tem por objetivo a conscienti.zação da classe
consumidora, buscando uma participação maior e mais efetiva de todos na luta por
seus direitos.

Esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto, que
pretende declarar de utilidade pública a entidade.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.558198, do Deputado Alvaro Antônio. solicitando seja consignado nos anais

da Casa voto de congratulações com o Pe. Gabriel Ciprianni pelo trans~ dos seus
30 anos de sacerdócio, em abril de 1998.

N° 2.559/98. do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulações com o Pe. Paolo Petricca pelo transcurso dos seus 30
anos de sacerdócio, em abril de 1998. (- Distribuidos à Comissão de Educação.)

N° 2.560198, do Deputado Durval Angelo. solicitando seja dirigido oficio ao
Governador do Estado para que seja alterado o prazo de pagamento do Seguro
Obrigatório de Veiculos para os contribuintes que quitaram o IPVA em parcela
única. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.561/98, do Deputado Dunas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento da estrada que
liga o Município de Munhoz à BR-381.

N° 2.562/98, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo ao
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Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento da estrada que
liga os Municípios de Munhoz e Bueno Brandão. (- Distribuídos à Comissão de
Transportes.)

N° 2.563/98, do Deputado Kemil Kumaira solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulações com o Sr. José da Conceição Araújo pelo trabalho que
desenvolve junto à comunidade do Município do Serro. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.564198. do Deputado Kemil Kumaim solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à liberação, pela CEDEC, de
um caminhão basculante para o Município de Aguas Vermelhas. (- A Comissão de
Transportes.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Anderson
Adauto. Marcos Helênio e Kemil Kumaira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Defesa do

Consumidor e de Educação e dos Deputados Wanderlev Avila, Carlos Pimenta,
Mauri Torres e Péricles Ferreira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Srs. Deputados, ë dificil fazer isso. Sr. Presidente

"ad hoc" e Secretário Ivo José: Salomão já disse que aquele que se cala é tido por
sábio, mesmo não o sendo. Quem não tropeça no falar é sábio. Por isso. é melhor
falar menos. Entretanto, trata-se de um artificio que eu preciso usar, que eu necessito
usar. Está sobrestando a pauta dos vetos o nosso projeto, que dispõe sobre a
regulamentação do serviço 900 no Estado. Se o projeto for votado com o número de
Deputados que temos aqui, até pela sinceridade e pela transparência de alguns dos
quais ainda não ganhei o coração. nós teremos o veto mantido por esta Casa, razão
pela qual procuro obstruir. Se estamos agora no Pequeno Expediente - hoje chamado,
pelo novo Regimento Interno, de Grande Expediente -, e eu não usar esses 15
minutos, como outros Deputados que desistiram de sua palavra, serão 15 minutos a
mais para aqueles que estão aptos a votar, que estão aptos a dar urna resposta à
imprensa aue. numa crítica construtiva até. admoesta esta Casa. este Poder, para
trabalhar. Trabalhar senhores. não é somente votar o que aqui está sendo proposto:
trabalhar é também impedir, em certas ocasiões, que se vote, para que a discussão
seja o princípio da lógica em nossas consciências e para que os Deputados que não
aparecem aqui, que não cumprem cabalmente o ministério que lhes foi dado por
Deus e pelo povo, venham a aparecer. Para que também aqueles que não estão
podendo vir por afazeres políticos - não sei quais, mas Deus sabe, e eles, também -
sejam sensibilizados para que possamos, então, ter a segurança de que teremos 39
votos favoráveis à derrubada do veto. Por isso, paciência, prezados colegas.
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Já que gastarei meus 11 minutos, se quisesse até estudar o Regimento Interno.

poderia ficar aqui calado durante 10 minutos e dizer à Mesa que isso faz parte da
nossa estratégia para convencer os colegas, mas gastarei mais minutos até que
tenhamos um número regimental suficiente para derrubar o veto do Governador.

Usando a liberdade que tenho agom neste período de 10 minutos que me restam,
quero abordar um assunto distinto. Assunto distinto, mas de suma importância-
porque, mesmo que seja considerado fora de ordem em outras oportunidades em que
este Deputado vai apartear e usar da palavra, não pode ser considerado agora, porque
agora a tribuna é livre. E o Grande Expediente dos Deputados, que poderão usar esta
tribuna e se inscrever, porque o poder capaz de transformar a Nação brasileira, o
poder capaz de fazer com que esta Nação se tome uma grande nação não é outro
senão o poder da palavra.

No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, mas
era a palavra verdadeira, a palavra sem mentira, a palavra sem falsidade, a palavra
sem teatro, a palavra verdadeira, a verdade, porque só a verdade pode libertar e
transformar o homem. A verdade, quando exposta com simplicidade, tem o objetivo
absoluto de transformação do homem. Hoje, eu estava lendo o livro de Já. aquele
homem sábio que tentava conversar com Deus. Mas, em sua sabedoria, ao descrever
Deus, ele dizia: "Mas. Senhor, qual o homem perfeito e justo, não há um sequer.
Transforma". E a transformação veio, de forma que nós nos aperfeiçoamos mais e
mais. Eos talentos que aqui se encontram, transformados pela palavra, serão talentos
lapidados. brilhantes. Olha que estou estudando e aprendendo muito sobre brilhantes
e lapidação na CPI dos Garimpos.

Tenho certeza de que aqui existem gemas e pepitas preciosas da política, que,
lapidados por Deus, hão de ser instrumentos para que a nossa Nação seja feliz, uma
nação de paz uma nação de justiça. porque essa é a vontade de Deus. Porque oramos
assim: "Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim em Minas Gerais,
assim no Brasil como no céu".

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Agradeço ao Deputado Raul Lima Neto
por me conceder o aparte. Quero parabenizá-lo pela linha de raciocínio que V. Exa.
está desenvolvendo. Agradeço mais uma vez a oportunidade e quero comunicar e
convidar a Casa e a todos os parlamentares que estiverem interessados - já
conseguimos falar com a maioria -' porque, do dia 14 de maio até o dia 17, nós, um
grupo de parlamentares estaduais e federais, juntamente com o Vice-Presidente da
República. estaremos indo ao Vaticano, onde seremos recebidos pelo Papa João
Paulo II. Primeiro, vamos agradecer pela visita que ele fez ao Pais e pelos frutos
dessa visita Ao mesmo tempo, vamos pedir que ele ore e interceda por nós e que
abençoe o Pais. Então, dentro dessa linha de raciocínio, sentimos que a graça de
Deus é fundamental na transformação da sociedade e da vida pública. Muito
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obrigado.
O Deputado Raul Lima Neto - Agradeço a participação do nobre companheiro,

colega e irmão Deputado Miguel Martini. Posso afiançar a todos os senhores que,
conhecendo o ilustre colega pelo pouco tempo que o conheço, vejo nele um sacerdote,
um homem com o ministério espiritual na política, um homem que ora, um homem
que busca a Deus, um homem que lê a Bíblia, um homem que sabe que existe apenas
um Deus e um mediador entre o homem e Deus. Jesus Cristo, um homem que quer
transformar homens porque tem Jesus no coração.

Srs. Deputados, retomo a palavra procurando retomar meu raciocínio sobre a
verdade que transforma. a verdade que liberta. Certa feita, diz-nos a sabedoria eterna
nas suas páginas escritas, a Bíblia, que a verdade entrou numa comunidade. A cidade
entrou em alvoroço, todos os habitantes daquele município, daquela grande cidade
portuária, saíram de suas casas para ver Aquele que falava com autoridade, com
verdade, de tal maneira que não conseguiam prendê-lo, porque se embriagavam com
suas palavras, porque dizia a verdade, o "Logos" Eterno. o Verbo Eterno. E as
multidões cercaram as ruas.

Havia naquela cidade um homem chamado Zaqueu, que era um cobrador de
impostos, era o ordenador de despesas. Era um homem muito rico. A casa de Zaqueu
era melhor do que a casa de Pôncio Pilatos. Este tinha uma casa voltada para o mar
Mediterrâneo. numa cidade portuária, pensa-se. Ele cobrava todos os impostos e
ordenava as despesas da corte romana e também a parte do palácio de Herodes.
pensa-se.

Aquele homem era lido por toda a cidade. por toda a comunidade como um
homem que ficara rico à custa da corrupção da forma deformada, porque era uma
forma de homem do Império Romano e do império de Herodes. Mas aquele homem
sentiu uma vontade muito grande de ter um encontro com Jesus. com a Verdade, e,
sem se importar com sua condição. subiu numa árvore. E subir em árvores de rua é
coisa de menino. Bem dizia Antônio Vieira que se não formos meninos ao ponto de
subir em árvores jamais provaremos de um reino de justiça, de paz e de alegria no
Espírito Santo.

E a Verdade, passando ali, olhou para Zaqueu e disse: "Zaqueu, desça depressa,
porque hoje me convém pousar na tua casa." E Jesus dormiu na casa daquele
homem que a Bíblia cita como um homem da "pólis", um homem político. O povo
dizia que se ele fosse profeta saberia que Zaqueu era do esquema. Mas Zaqueu,
olhando para Jesus, cheio de alegria, disse: "Senhor, eu resolvo no meu coração que,
se alguém eu lesei, devolvo quatro vezes mais. e do que tenho. Senhor. metade. quero
dividir". Eu tenho muito mais do que preciso para viver, eu tenho os dons que o
Senhor me deu, teria pensado.

Senhores, senhoras, tivemos um depoimento na CPI de um ex-contrabandista de
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pedras preciosas, Paulo Henrique Tibães, que declarou diante dos seus inquiridores,
com corageiu. como levou pedras para a Coréia. Houve quem o ameaçasse. Já está
intimado. Eles não podem compreender que um homem pode mudar e mudou tanto
que colabora, e mudou tanto que vai mudar o Pais, porque é um homem corajoso,
não se importa de enfrentar a máfla. não se importa de enfrentar a morte, não se
imporia de enfrentar as oposições, porque sabe que o fruto da verdade é muito maior.
Ele respondeu, quando interpelado, ao argumento de que "não podemos aceitar o seu
depoimento, porque você é um ex-contrabandista": "Mas eu tive um encontro com a
Verdade, ela me transformou. Jesus me transfonnou".

Senhores, quando falo o nome de Jesus falo com muita honra, com muito orgulho e
com muito temor e tremor, porque sei que a bondade. a misericórdia de Deus, é a
razão de não ser eu consumido, porque ela não tem fim. As suas bondades se
renovam a cada manhã. Eu usei a tribuna para desabaIr, porque doeu em meu
coração.

Doeu ao ver a interpelação e ao ver como os homens estão sem crédito, uns dos
outros, porque o Brasil precisa é dobrar os joelhos e levantar as mãos a Deus e pedir:
Senhor, tenha misericórdia, salve a Nação brasileira. Porque temos condições de ser
uma grande Nação, temos grandes políticos, e consciências são capazes de, pela
verdade, pela justiça, transformar e mostrar a todos os Poderes que este Poder é
transformador. Muito obrigado. Sr. Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Gostaria de pedir ao "pastor" Francisco Ranrilho, já

que a "igreja" está vazia, que encerrássemos os trabalhos, porque não temos
"quorum" e o que estamos escutando aqui é sermão de igreja. Isso aqui não virou
igreja, tenha paciência...

O Deputado Raul Lima Neto - E a liberdade que o parlamentar tem de expor suas
idéias. Quem tem ouvidos para ouvir ouça.

O Deputado Ajalmar Silva - Peço recomposição. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidência vai proceder à

recomposição de "quorum"; para isso, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados. Portanto, há "quorum"

para a continuação dos trabalhos.
Questões de Ordem

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma
consulta à Mesa, porque o que está acontecendo é que, a pretexto de se discutir um
projeto que está na pauta. ficamos ouvindo sermões religiosos. O povo de Minas
Gerais não nos remunera como Deputados para ficarmos aqui nos desviando do
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assunto para pregar a Bíblia.

Sou evangelizado, tenho uma fé inabalável. mas não tenho que me sentir
constrangido e obrigado, sob a justificativa de se cumprir o Regimento Interno, a
ouvir uma pregação religiosa, porque, para isso, não preciso receber saláriO'. faço-o
por devoção, não por obrigação A tribuna da Assembléia está constantemente sendo
usada como púlpito, apesar de termos sido eleitos Deputados. Acho que, no nosso
recolhimento, cada um. em sua fé. faz a louvação dentro da sua disponibilidade e no
momento em que estiver preparado para ela.

Começa-se a discutir um projeto de lei, passa-se por uma escola de evangelização,
volta-se ao projeto de lei. Isso, para mim, é demagogia. Assim, gostaria de saber se o
Regimento Interno me obriga a assistir a uma pregação religiosa quando não estou
preparado para ela ou quando não estou afim. Neste momento, cumprindo o
Regimento, estou presente para assistir a um sermão religioso do qual não preciso.
Repito: ouço quando estou preparado para tal. por devoção, e não por obrigação.

Sinto-me desrespeitado nesse sentido. Sou um defensor da liberdade religiosa e
acho que não sou obrigado a ouvir pregações religiosas num momento em que não
estou querendo. Estou aqui para trabalhar, e este não é um momento de louvação.

O Sr. Presidente - A questão de ordem do Deputado João Batista de Oliveira será
respondida oportunamente. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Raul Lima Neto

O Deputado Raul Lima Neto - O Regimento interno desta Casa e todas as regras
parlamentares mostram-nos que o exercício da democracia e da liberdade da palavra
e da expressão é o pilar principal de uma sociedade verdadeiramente livre.

Na minha exposição. falei de uma verdade que transforma, que liberta, que não
deixa o teatro e as trevas prevalecerem nos corações dos homens. Não escolhi a
minha linguagem, mas fui nela formado. Represento um segmento da sociedade que
acredita que o Brasil pode mudar, que acredita que Deus pode intervir e que acredita
que a verdade existe e é absoluta. Mas, como a verdade entre nós é paralela, gostaria
que o nobre Deputado soubesse que a liberdade de expressão, de ilustrar os meus
discursos, de defender os meus pontos de vista é parlamentar e inviolável. Todos
aqueles que dizem que têm medo e que não gostam de ouvir falar sobre isso devem
saber que também não gosto de ouvir falar do Cruzeiro. Quantas vezes ouvimos
elogios a respeito do Cruzeiro Esporte Clube! Não gosto de ouvir falar de outros tipos
de jogos defendidos por outras pessoas. Não gosto de ouvir falar da teoria marxista,
mas há quem a defenda. Não gosto de falar do ateísmo, mas há quem também o
defenda. Ora. não estou falando de religião, mas de algo muito mais importante,
capaz de transformar homens. que é a liberdade regimental que tenho. O art. 46 trata
dos direitos do Deputado, uma vez empossado. São eles: integrar o Plenário e as
comissões; tomar parte nas reuniões e nelas votar e ser votado; apresentar
proposições. discutir e deliberar sobre matéria em tramitação; encaminhar, por meio
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da Mesa, pedido escrito de informação e usar da palavra, pedindo-a previamente ao
Presidente da Assembléia ou da comissão. Usei da palavra num momento de
liberdade. V. Exa. tem o direito parlamentar, se quiser, de esvaziar o Plenário, mas
não tem o direito de me fazer calar. Isso é demagogia, sim, mas de V. Exa. Quando
presidia a CPI do SETRANSP, que denunciamos como uni órgão altamente
corrompido, não só o beneficiou, como seu colega Rogério Correia chegou a pensar
em dar dinheiro àquele órgão. Usamos a palavra com liberdade. V. Exa. tem o
direito de defender seu ponto de vista quando estiver usando a palavra. Tenho o
direito de defender o meu ponto de vista. V.Exa. está numa casa parlamentar. Se não
quer ouvir, é porque tem medo da palavra.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas. estamos em plena semana dos povos indígenas.
Enquanto as vinhetas da Globo nos lembram que estamos para chegar aos 500

anos de tomada da nossa terra, os índios, seus legítimos e primeiros senhores,
continuam a ser dizimados.

Há um ano assistimos, entre indignados e horrorizados, à morte do índio Galdino
Pataxó, crime praticado em plena Capital da República. Crime hediondo, sem
dúvida, mas infelizmente desclassificado como tal, por se tratar de um índio, um
pobre, alguém que se tornou, mais uma vez, símbolo emblemático e retrato de urna
realidade de 500 anos.

Com não menos indignação e tristeza vemos o poder econômico, os garimpeiros,
as madeireiras, os latiflindiários sepultando as conquistas da Constituição de 1988 no
que se refere aos povos indígenas.

O ano de 1996 foi tragicamente marcado pelo Decreto 1.775, do Governo Federal.
Esse decreto, infelizmente não revogado, apesar dos protestos nacionais e
internacionais, impede . a continuidade da demarcação das terras indígenas e, pior
ainda, permite a revisão das terras já demarcadas.

O relatório do Conselho Indigenista Missionário, intitulado "CIMI: A Violência
contra Os Povos Indígenas no Brasil em 1996". registra - pasmem, Sr. Presidente,
Sras. Deputadas e Srs. Deputados - 140.821 casos de violação dos direitos dos povos
indígenas configurados em 69 tipos de agressões distintas praticadas seja pelo poder
público, seja por particulares. Os atos de violência registrados cresceram 92% em um
ano e atingiram 121 etnias (cerca de 50% dos povos indígenas), em 27,5% das terras
oficialmente reconhecidas pelo Governo Federal, em 23 Estados do Brasil. A
agressão e o descaso da política do Governo FHC têm levado ao gesto último da
entrega da vida: de 1986 a 1997 houve 244 suicídios dos índios guaranis-caiovás.

Quando nossa sociedade escutará esse grito doloroso de protesto e dor, resistência
última de um povo que não se dobra á violência e ao genocídio instalados há 500
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anos no País?
Quando o Governo Federal. o Judiciário e o Legislativo mudarão essa política

indigenista que está acarretando o agravamento dos conflitos fundiários relativos ao
domínio, à posse e à ocupação das terras dos indios, piorando substancialmente suas
condições de sobrevivência?

Mais ainda. Sr. Presidente. Sras. Deputadas e Srs. Deputados, recentemente, por
ocasião do conflito de terras no Espírito Santo, entre a multinacional Aracruz
Celulose e os Tupiniquins-Guaranis. o Sr. Sulivam Silvestre Oliveira. Presidente da
FUNAI, publicou a portaria n° 253, de 1913198, proibindo qualquer pessoa de entrar
na área tupiniquim-guarani, coisa nunca vista nem mesmo nos anos de chumbo da
ditadura militar. Assistimos, tanto em relação aos povos indígenas quanto aos sem-
terras. uma perigosa, antidemocrática e ditatorial militarização das questões sociais.

Ao mesmo tempo. a FUNAI - será que ela estaria voltando a seus tempos de
Funerária Nacional do índio? - inicia processo de expulsão de missionários que
trabalham junto aos índios, com o apoio e a supervisão do CIMI. essa entidade
benemérita que merece, mais uma vez, nosso apoio e nossa solidariedade.

A situação em Minas Gerais não é tão diferente da situação do resto do Pais. Nosso
Estado acolhe cinco etnias diversas: xacriabi pataxó. crenaque, maxacali. pancaru.
Esses índios estão sofrendo os efeitos da política de FHC, que tem piorado suas
condições de vida, devido à depredação dos recursos naturais reconquistados após
longa luta com fazendeiros. Passam fome, estão subnutridos. com doenças
respiratórias e de pele, verminoses, tuberculose e, sobretudo, alcoolismo. Muitos
jovens indígenas começam a abandonar sua terra, sua cultura e tornam-se bóias-frias
nos canaviais de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Finalmente queremos recordar que, apesar do decreto federal de 2110197, a área
maxacali continua invadida por 11 fazendeiros. acirrando conflitos, ameaçando os
índios, mantendo a região como palco de assassinatos e de ameaças de morte.

Para que esta Casa comemore dignamente a semana dos povos indígenas, além da
audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos. nesta manhã. estou
encaminhando um requerimento para que esta Assembléia envie ao Presidente da
Càmara Federal oficio exigindo a imediata tramitação do Projeto de Lei n° 2.057191.
que cria o Estatuto dos Povos Indígenas. E que nessa iraniitação, paralisada desde
1991, sejam levadas a sério as propostas do Conselho de Articulação dos Povos e
Organizações Indígenas - CAPOIB -, propostas que refletem as sugestões e opiniões
de 101 povos e 55 organizações indígenas.

Parodiando o poeta Paulo Gabriel, percebemos que, na questão dos povos
indígenas. "a tarefa é maior do que nossos meios, a tarefa é menor do que nosso
sonho".

0 PT sonha ver chegarem os 500 anos de brasilidade numa sociedade que acolha,
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respeite e se deixe educar pelos primeiros e sempre legítimos donos desta Terra de
Santa Cruz, o Brasil.

r Parte (Ordem do Dia)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2

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

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

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na sa Reunião Ordinária.
dos Projetos de Lei n°s 1.471/97, do Deputado Gemido Rezende. 1.475/97. do
Deputado Olinto Godinho, 1.491, 1.505, 1.510 e 1.539/97, do Deputado Ronaldo
Vasconceilos. 1.496/97, do Deputado Ailton Vilela, 1.566197, do Deputado Bené
Guedes, 1.568/97. do Deputado Adelino Carneiro Leão, e 1.582/97. do Deputado
Sebastião Helvécio. e dos Requerimentos n°s 2.527198, do Deputado Kemil Kumaira.
2.532198, do Deputado Miguel Barbosa. e 2.541/98. da Deputada Maria Olivia; e de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 85 Reunião Ordinária, do Requerimento n°
2.522198. da Comissão (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Kemil Kumaira, em que solicita a

retirada de tramitação do Requerimento n° 2.528198, de sua autoria. ainda sem
parecer da Comissão de Transporte. A Presidência defere o requerimento de acordo
com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Anderson Adauto. em que pede seja

encaminhada solicitação ao Presidente da TAM para que essa companhia aérea
reveja os preços das passagens para os vôos realizados dentro do Estado de Minas
Gerais, levando em consideração os critérios utilizados quando da fixação do preço
das passagens Congonhas-Curitiba. Congonhas-Pampuilia e Congonhas-Porto
Alegre. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se,

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita a distribuição do
Projeto de Lei n° 1.479/97 à Comissão de Meio Ambiente. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° 2.469/98, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam
solicitadas ao Presidente da CEMIG informações sobre o número de postos de
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atendimento ao consumidor existentes no Estado. o número de funcionários lotados
nesses postos, bem como o quantitativo e a natureza das chamadas atendidas no
período que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la Fase, a Presidência passa à 2

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres, em que
solicita a inversão da pauta da reunião. de modo que os vetos às proposições de lei
constantes na pauta sejam apreciados na seguinte ordem: 13.591, 13.593, 13.604,
13.528, 13.594, 13.599, 13.602 e 13.603. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei n° 1.610198, do Governador do
Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais a realizar operação de crédito com o
Banco do Nordeste do Brasil S.A. para o fim que menciona. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Turismo opina por sua aprovação com a Emenda n° 1. que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a Emenda n° 1,
da Comissão de Turismo. Em discussão, o projeto.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.610198

O art. 40 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40 - Os recursos obtidos por meio da operação de crédito de que trata esta lei

serão depositados em conta especial aberta para essa finalidade e vinculada ao Fundo
de Assistência ao Turismo -FASTUR -, cuja identificação será comunicada pelo
Poder Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
abertura.".	 -

Sala das Reuniões. de de 1998.
Durval Angelo
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
• Deputado Antônio Júlio* - Sr Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a

nossa pequena participação hoje, na tribuna, é para alertar os Deputados sobre esse
projeto que vamos aprovar agora.

O Governador está pedindo, penso até que não é o Governador, mas um candidato
a Deputado Federal que se diz Vice-Governador, que faz as vezes de Governador, um
empréstimo de R$60.000.000.00 para investimento na sua campanha no Norte de
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Minas. O Governo está com dificuldades para pagar o restante do décimo terceiro
salário aos funcionários, para pagar suas contas e acertar as finanças, mas, quando
há interesse do grupo palaciano, as coisas andam muito rápido.

Para vocês terem uma idéia, a empresa PRODETUR-MG foi criada pelo Decreto n°
39.423, de 512/98. e já estamos aprovando um projeto de financiamento de
R560.000.000.00, que foi aditado na Comissão de Turismo, e mais R$2.500.000,00.
Não que o Norte de Minas não necessite desses recursos. Não é isso que estamos
criticando. Penso que o Norte de Minas depende de muito mais do que esses
R$62.000.000.00, mas não concordamos com a forma como está sendo executado
esse programa. Não é possivel isso. O Governo sempre tem dito que as coisas não
acontecem de uma hora para outra, mas, quando há interesse do Vice-Governador, as
coisas acontecem muito mais depressa do que esperamos.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Queria mais unia vez, ao apartear o
orador que discorre sobre o PRODETUR esclarecer alguns pontos. V. Exa está
correto na sua posição, mas está equivocado em alguns dados referentes a esse
projeto.

O PRODETUR - Programa de Desenvolvimento Turístico -, na verdade não é uma
empresa. E um programa que se iniciou, Deputado Antônio Júlio. em 1995. Há três
anos esse programa está sendo elaborado e discutido. Inicialmente, o financiamento
do PRODETUR estaria a cargo do Banco Mundial. Por uma incapacidade, em
função do endividamento do Estado, esse projeto ficou parado por quase um ano e
meio, sendo que os projetos técnicos já estavam em elaboração. Somente agora, com
o Dr. Bvron, Presidente do Banco do Nordeste, após uma ampla negociação, após um
processo intensivo do Governador Eduardo Azeredo e da bancada dos Deputados do
Norte de Minas, com sucessivas visitas ao Banco do Nordeste, tanto em Recife como
em Belo Horizonte, conseguimos o financiamento desse projeto. E um dinheiro
barato, com juros subsidiados. Com muita dificuldade, muito suor, muito poder de
convencimento, conseguimos então que o Banco do Nordeste se dispusesse a
financiar esse projeto de desenvolvimento turístico do Norte de Minas, chamado
PRODETUR, Mas é necessário que esta Casa Legislativa o aprove. Não é, a bem da
verdade, um programa recente do Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, é um
programa de muita consistência. Treze cidades serão beneficiadas. Muitas delas terão
suas vias de acesso asfaltadas, como Grão-Mogol. Montezuma, que tem um parque
de águas termais que não perde em nada para o do Estado de Goiás. Vai ser a
redenção daquela região. As outras 11 cidades terão investimento na sua infra-
estrutura básica: vamos construir uma estação de tratamento de esgoto em Montes
Claros; vamos construir e ampliar o aeroporto de Jaiba, para permitir a exportação
de frutas diretamente para o Oriente Médio e a Europa; haverá a construção e a
pavimentação de alguns aeroportos no Norte de Minas; vamos construir o centro de
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convenções de Montes Claros; e vamos asfaltar muitas ruas nessas cidades. Enfim, é
um projeto de redenção.

Insisto e peço a V. Exa., que é um Deputado sério e tem tranquilidade de votar
com a sua consciência, que dê uma oportunidade a esse projeto. Não é um projeto
político. E um projeto fruto de muito suor. de muita persistência, que estamos
perseguindo há três anos. Somente agora estamos observando e vislumbrando a
expectativa e a oportunidade de vê-lo aprovado nesta Casa Legislativa.

Então, eu pediria isso a V. Exa. Muitos Prefeitos do partido de V. Exa. serão
beneficiados. como os Prefeitos de Manga e Matias Cardoso. Acho que é um projeto
suprapartidário, um projeto que transcende qualquer interesse pessoal. E uni projeto
de desenvolvimento integrado da região do Norte de Minas e é, na verdade, a
primeira oportunidade que temos de tirar tantos anos de atraso em relação às outras
regiões do Estado de Minas Gerais. Pediria isso em meu nome, em nome dos
Deputados dessa região, dos meus colegas, para que pudéssemos, verdadeira e
efetivamente, dar uma oportunidade à região Norte. O inicio das obras está previsto
para maio, o que só está dependendo dessa autorização legislativa. Eu pediria a V.
Exa. que reconsiderasse sua posição e desse a oportunidade ao Norte de Minas de ter
acesso, sem demagogia pela primeira vez, a um projeto estruturante e importante
para todos nós.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Deputado, eu não disse que sou contra o projeto,
estou discutindo a forma como ele chegou aqui.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Sr. Deputado, eu gostaria de pedir a
V. Exa., se possível, que lesse todo o Projeto de Lei n° 1.610, para que todos os
Deputados da Casa tomassem conhecimento do seu verdadeiro teor. Acho que seria
muito importante. Nós, que já estamos aqui há mais de três anos, conhecemos com
profundidade o que é a administração do Governador Eduardo Azeredo, um Governo
que não está fazendo absolutamente nada. tiro que só sabe pedir empréstimo
e vender patrimônio público. E a única coisa que esse Governo sabe fazer. O
Governo vai passar para a história como o Governo mais entreguista que este Estado
já teve. Agora, na antevéspera da eleição, chega um pedido de .empréstimo de
R$60.000.000.00. Acho que é fundamental e extremamente importante que todos os
Deputados conheçam o verdadeiro teor desse projeto. Vamos ler o projeto, vamos ler
o que foi definido, o que foi discutido. o relatório de cada uma das comissões em que
esse projeto tramitou, para dar conhecimento pleno a todos os Deputados. A partir
dai, cada parlamentar. de acordo com sua consciência, vai dar o seu voto. Acho que é
fundamental. Conhecemos. com profundidade, o trabalho e o desempenho piflos do
Governador Eduardo Azeredo. uni Governador incompetente, que não tem obra em
nenhum lugar deste Estado fruto de recurso estadual, que não tem nenhuma obra
realizada com sua criatividade e seu poder de administração. Só sabe fazer graça
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com o chapéu alheio, com dinheiro do Governo Federal ou com recursos advindos de
solicitação de empréstimo.

Então, Sr. Deputado Líder da minha bancada. Líder do PMDB, eu gostaria que V.
Exa. lesse. Se não der tempo nesses últimos 20 minutos a que V. Exa. tem direito na
tribuna, irei até aí para dar continuação, mas temos que ler, temos que dar
conhecimento a todos os Deputados, para apenas a partir dai, com profundidade,
avaliarmos se o Governador merece o nosso voto que lhe dará condições de ter os
R$60.000.000.00 solicitados.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Sei que V. Exa. certamente vai ler o
projeto, não é pequeno. Temo muito a oposição sistemática cega. Evidentemente, se
eu fizer oposição sem ler o projeto, se eu levantar a minha voz desconhecendo o
projeto para comentá-lo, cometo urna tolice. O projeto que V. Exa. vai ler é um dos
mais importantes projetos até hoje encaminhados a esta Casa pelo Executivo.

Na verdade, esse empréstimo vai atender às necessidades imediatas do Norte, do
Nordeste, vai promover o turismo, reformar patrimônios culturais e históricos, legar
ao Estado de Minas, ao Pais e ao mundo um dos pontos geográficos mais lindos, urna
das belezas cénicas mais esplendorosas, maravilhosas do nosso planeta Terra. O
Norte de Minas é lindo, também o é o Nordeste, O Banco do Nordeste irá cumprir
uma função porque tem dinheiro do PROEIt o mesmo PROER do qual o Presidente
usou mais de R$20.000.000.000.00 para salvar banqueiros.

Entretanto, é séria a preocupação desta Casa no sentido de que. uma vez concedido
o empréstimo pelo Banco do Nordeste, a aplicação seja, realmente, conforme os
parâmetros estabelecidos. Prefeitos aguardant o povo do Norte de Minas aguarda,
mas nós também aguardamos, e vigilantes, que o Governador cumpra, que o PSDB
cumpra o objetivo pelo qual o dinheiro foi liberado. Porque até então a herança do
PSDB, com todo o respeito do Executivo Nacional e Estadual, tem legado ao povo
uma impressão totalmente distinta, pois nenhum dos impostos das fontes de
arrecadação, nenhum dinheiro arrecadado, foi aplicado naquilo que foi proposto. O
dinheiro da CPMF. e vai por aí afora, pelo que esta Casa estará vigilante e já de
orelha em pé, porque esse projeto é de 1995 e aguardou-se a chegada das vésperas da
eleição para, de uma forma eleitoreira. como é costume desta República torta
brasileira, trazer à tona esse tão importante projeto a que nós não podemos ser
contrários. Mas, como Deputados, não vamos permitir, de jeito nenhum, que haja
desvio ou uso eleitoreirô. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Deputado, é justamente essa a nossa preocupação.
Sabemos que esse projeto já existia há alguns anos, e até louvo os Deputados do
Norte de Minas, pois eles têm que fazer isso mesmo, correr atrás, aproveitar a
existência de um Vice-Governador que está fazendo campanha naquela região, que
lá está gastando parte dos recursos do Governo do Estado para agilizar esse projeto.
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Vocês estão de parabéns. Não sou contra o projeto; fui relator dele na Comissão de
Justiça e dei parecer favorável ao empréstimo. que é constitucional e legal. O que
estamos discutindo é a forma eleitoreira como ele está sendo executado. Essa é a
nossa preocupação, porque se esses recursos realmente forem direcionados para o
Norte de Minas, para executar as obras de que tanto necessita. bateremos palmas.
Mas nossa preocupação é que parte desses recursos sejam utilizados na campanha do
Vice-Governador.

Não estamos discutindo o projeto, que está tramitando com inconstitucionalidade
grave, porque houve um aumento do valor proposto pelo Governo, e todos nós
sabemos que o Deputado não pode legislar sobre matéria financeira. E houve
acréscimo no projeto original. O Governo pedia até o limite de R$60.000.000.00, e
foram autorizados, através de uma emenda mais de RS62.000.000.00.

Temos que louvar o trabalho dos Deputados, mas não podemos aceitar essa
correria por parte do Governo para fazer campanha para o Sr. Walfrido dos Mares
Guia. Esse é o nosso questionamento.

Ficará gravado que parte desses recursos não serão utilizados nas obras que aqui
estão, porque elas são de cunho eleitoreiro, e disso não temos nenhuma dúvida. Mas
da forma que o Governo está agindo, tomando emprestado R$62.000.000.00, a juros
de mercado de um Banco particular que cobra os juros mais altos deste Pais. Hoje
não estamos discutindo mais taxas de juros. O Governo contrata da forma que ele
quer, a juros de, talvez. 4.5% ao mês. E isso que está quebrando o nosso Estado. E
isso que está quebrando o nosso Governo. E é por isso que estamos aqui
questionando.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - V. Exa. está com toda a
razão. o Governo tem de começar a mostrar o que está fazendo. Gostaria de pedir a
algum Líder do Governo nesta Casa para debater com V. Exa., porque a democracia
reina aqui. Como ficarão os Deputados indecisos, que não sabem como votar, se
favorável ou contrariamente ao projeto, se não temos ainda um debate? Vamos

:	enriquecer esse debate com os companheiros do Governo também, para que eles
façam a sua defesa. Muito obrigado.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Gostaria de dizer ao Deputado Alencar
da Silveira Júnior que ele não é tão freqüente nesta Casa por isso, às vezes, não sabe
o que aqui se passa. Na verdade, na sessão extraordinária de ontem à noite, esse

£	projeto foi debatido e discutido. Seis oradores passaram pela tribuna, oradores dos
partidos de base do Governo e oradores da Oposição. Esse projeto foi discutido

j	exaustivamente. Gostaria de dizer ao Deputado Alencar da Silveira Júnior que, se ele
2	for mais freqüente a esta Casa. certamente terá a oportunidade de conhecer os textos

que aqui são votados e discutidos.
0 Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Deputado Antônio Júlio. um
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aparte só para responder ao nobre Deputado que me antecedeu. A minha presença
nesta Casa é, talvez, mais freqüente do que a do Deputado que me antecedeu.
Gostaria de comunicar a esse Deputado que, infelizmente, ontem, por motivo de
viagem, não pude estar presente. Depois de conversar com o nobre Deputado, meu
professor, nos bastidores, fora deste debate - penso que aqui seja uma Casa de
debates -, com certeza ele irá me convencer a votar com o Governo ou contra o
Governo. Gostaria de agradecer a V. Exa. e. mais uma vez, conversarei com o nobre
companheiro Deputado Arnaldo Perna.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Deputado Antônio Júlio, pediria mais 1
minuto do seu tempo. Gostaria de esclarecer que quem vai executar cada programa
são os Prefeitos. Esse dinheiro não vai ficar depositado em unia conta do Governo
para ser executado pelo próprio Governo.

Tenho o detalhamento do projeto na mão. Para você ter uma idéia, Matias
Cardoso, uma pequena cidade às margens do São Francisco, vai receber
R$2.225.000,00, para serem usados em abastecimento de água, esgoto sanitário,
resíduos sólidos, vias urbanas, Iiidrovías e sinalização: Jaiba. RS1.525.000.00, para
abastecimento de água. esgoto sanitário, resíduos sólidos e vias urbanas; Montezuma.
R$7.575.000,00, dos quais R.$6.000.000,00 são para o acesso ao balneário de
Montezuma e abastecimento de água, esgoto, resíduos sólidos e vias urbanas; São
Francisco, R$6.175.000,O0; Salinas. R$3.750.000.00; Pirapora. lt$10.850.000.00;
Januária. R$15325.000.00; Janaúba. R$7.175.000.00; Itacarambi, R$2.125.000.00;
Buritizeiro, R$6.300.000.00; Grão-Mogol, R$8.125.000.00, para, inclusive, asfaltar
a via de acesso; e Montes Claros. RS16.350.000.00.

Com esses recursos, todos os projetos estão sendo executados. Foi feito um
consórcio com os 13 municípios, os quais contrataram uma empresa, por licitação, e
95% dos projetos estão sendo preparados por essa empresa, que não é o PRODETUR
- PRODETUR é o nome do projeto -, e esses recursos serão depositados nas contas
especificas de cada município. Então, não há o risco de se tentar fazer política com
esse dinheiro. Os Prefeitos terão liberdade para executar os projetos, mas terão que
prestar contas ao Estado e a esta Casa Legislativa.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Carlos Pimenta estou preocupado com o
art. 40 do projeto de lei, que diz: "Os recursos obtidos por meio de operação de
crédito de que trata esta lei serão depositados em instituições financeiras que
centralizem a receita do Estado". Os Srs. Deputados sabem o que esse caixa único
tem feito com as finanças do Estado?

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Não, Deputado. Solicito que V. Exa.
leia o art. 5°. Haverá um acompanhamento "pari passu" de todo o projeto executado.

O Deputado Antônio Júlio - "O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa
cópia do contrato". Sint mas isso ocorrerá depois e não vai resolver. V. Exa. me deu



1
361

a oportunidade de esclarecer os nossos companheiros. Esse dinheiro está indo para a
conta única do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Não é. Deputado Antônio Júlio. O
dinheiro vai ser tomado e haverá uma conta específica para recebê-lo. Cada
municipio, dentro de sua quota. terá o seu quinhão e poderá utilizá-lo em seus
projetos.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Carlos Pimenta, veja a aberração dessa lei
que estamos aprovando. Segundo o art. 5°: "O Poder Executivo enviará à Assembléia
Legislativa cópia do contrato celebrado com o Banco do Nordeste do Brasil e o
detalhamento dos projetos financiados com os recursos derivados desta lei". Quando
isso ocorrerá?

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Isso ocorrerá tão logo os recursos sejam
colocados à disposição do Estado.

O Deputado Antônio Júlio - Essa é a questão que estamos discutindo. Trata-se de
dinheiro para fazer a campanha do Sr. Walffido dos Mares Guia. Não concordamos
com essa situação. Se for para fazer obras no Norte de Minas, vocês, que lutaram por
isso. estão de parabéns. Mas não é. Trata-se de mais recursos para o Governo do
Estado usar em campanha eleitoral. Por isso, estamos denunciando essa situação. Se
forem recursos para atender a Matias Cardoso ou à sua cidade de Montes Claros,
estamos de pleno acordo. No entanto, esses recursos mostram que se trata de mais
dinheiro que o Governo toma emprestado para deixar para o próximo Governador.
Estou levantando essa questão antes da aprovação e antes que o Governo celebre esse
contrato.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Não. Deputado, Essa é a opinião de V.
Exa. A Casa terá acesso a todos os passos da execução do projeto, tão logo os
recursos estejam disponíveis. O Prefeito não pode prestar contas se ainda não recebeu
os recursos. Posso afiançar a V. Exa. que esta Casa terá um acompanhamento "Pari
passu". Trata-se de compromisso da própria lei que assim determina, O Banco do
Nordeste está com o dinheiro para ser disponibilizado. e, tão logo isso ocorra, esta
Casa receberá detalhadamente a execução de cada projeto.	-

O Deputado Antônio Júlio - E o que aguardamos. Só que a liberação dessa
documentação ocorrerá apenas depois da eleição. Não queremos, de forma alguma,
atrapalhar os investimentos do Norte de Minas. Pelo contrário, já tive uma discussão
com a Deputada Elbe Brandão, e ela disse que lá é um paraíso. não há problema na
região. Então, por que estão pegando R$62.000.000,00? Nesse programa de
televisão, a Deputada elogiou tanto o Governador, que eu lhe disse que deveríamos
transferir a outra Minas Gerais para o Norte de Minas. Ela estava fazendo
demagogia-

0 Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
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gostaria de concordar em parte com V. Exa., até porque, quando o meu partido, há
alguns anos, em Minas Gerais, fez três Governadores seguidos, eu, como Vereador,
sofri muito por tentar denunciar essas situações como o caso dos RS200.000.000,00
que o Governador do meu partido pegou para construir os trolebus da Cristiano
Machado, e nunca o fez; também quando pegou milhões de francos para construir o
CARDIOMINAS, e não o fez. Então, compartilho com V. Exa. a preocupação
quanto às obras eleitoreiras.

Mas não tenho a dúvida que V. Exa. tem em relação a esse projeto, em vista de eu
ter participado da discussão dos projetos, principalmente quando o meu partido
estava no governo. Na época, tentei esclarecer melhor aos colegas. por serem projetos
pequenos. Não tenho uma experiência muito agradável com o Vice-Governador,
pois, há três anos e meio, tento agendar unia audiência com ele, e nunca fui recebido;
duvido que vá levar o esgoto para Brasilia, se ganhar para Deputado Federal; não irá
arrancar o asfalto de uma obra pequena e levar para Brasília. Eu já tinha essas
dúvidas, porque gato escaldado tem medo de água fria. Então, acho que V. Exa. tem
toda a razão em ter essa preocupação, porque já vi coisas parecidas acontecerem
quando o meu partido estava no governo e deixou dividas que o Estado de Minas
Gerais não conseguiu pagar até hoje.

O Deputado Antônio Júlio* - Deputado João Batista de Oliveira, é essa a nossa
preocupação. Não somos contra nenhum investimento no Norte de Minas. Quero
deixar isso bem claro. Vou repetir que fui relator na parte constitucional, e o projeto
tornou-se inconstitucional na outra comissão, porque o valor foi aumentado em dois
milhões trezentos e poucos mil reais. Todos sabemos que isso é inconstitucional.

Mas, como há interesse do Sr. Walfrido dos Mares Guia, vou insistir na tecla de
que esse dinheiro será usado na sua campanha, porque. se fosse para os nossos
companheiros Deputados. não estaríamos levantando essa questão. Como ele não tem
capacidade de voto, terá de comprar sua eleição; caso contrário, não ganhará. Ele
não tem base política, terá de comprar, o que irá custar muito dinheiro. Por isso, está
pedindo R$60.000.000.00 emprestados. a juros de mercado. Temos de ter
consciência. A eleição está muito cara, o povo está escaldado. O iGoverno tinha
condições de fazer essas obras no Norte de Minas sem pagar juros de 4,5% ou 5%. E
isso que estamos denunciando. E sobre isso que desejamos explicações do Governo.
Tenho certeza de que se trata de um projeto do Sr. Walfrido dos Mares Guia, com o
objetivo de continuar sua campanha no Norte de Minas, com base em Deputados
Federais, porque ele não tem como pedir votos. só pode comprá-los. Então, estamos
denunciando isso, porque é uma forma que o Vice-Governador tem de comprar
votos. Não é possível: o Governo reclama que não tem recursos, reclama das
dificuldades pelas quais está passando, mas consegue fazer, definir e mandar um
projeto para ser votado em menos de dois meses. Também fica essa dúvida.
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Já estamos cansados de dizer que todos os projetos aprovados aqui, goela abaixo
têm dado na cabeça do Governador e na nossa. No final do ano, aprovamos de
qualquer forma os projetos. Vejam o prejuízo que causamos para o Estado e o povo
mineiro. E isso que estou discutindo. Não tenho nenhuma dúvida ao levantar essa
questão, não tenho nenhuma preocupação; tenho certeza, já que participei desse
projeto desde que aqui chegou: isso é dinheiro para campanha. O Governo poderia
ter dinheiro para campanha mas um dinheiro mais barato, que não beneficiasse o
Banco do Nordeste, que não está fazendo gracinha, está cobrando juros de mais de
4% ao mês, com garantia de 100% de recebimento, porque o Governo está
vinculando o FPE. Então, qual é a graça que o Banco do Nordeste está fazendo para
o Norte de Minas? Está fazendo um senhor negocio: se não me engano, é o primeiro
empréstimo dessa forma que o Governo está fazendo com autorização legislativa.
Tenho certeza de que o Governador mandou esse projeto para dividir com a
Assembléia a responsabilidade do pagamento do empréstimo. Tenho certeza de que o
Governador Eduardo Azeredo mandou esse projeto pressionado pelo Vice-
Governador e pressionado, com muita capacidade e competência, pelos Deputados
que compõem a Bancada do Norte de Minas.

No entanto, continuo discutindo que não podemos concordar que o Governo faça
gracinhas, com o dinheiro do povo, para o Presidente do Banco do Nordeste, que
parece ser o salvador, mas está cobrando do Estado de Minas mais de 4,5% de juros
ao mês. Isso. Srs. Deputados, representa quase R$2.000.000.00 de juros por mês. E
isso que não aceitamos. é com isso que não concordamos. Concordamos com todas as
obras para o Norte de Minas, mas não podemos concordar que o Governo assuma um
compromisso de empréstimo com garantia de 100% de recebimento pelo Banco do
Nordeste, pagando juros de mais de 4%. Queríamos que o Governo tivesse a
capacidade de mandar para esta Casa o contrato que está fazendo com o Banco do
Nordeste, antes da aprovação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauri Tones.

solicitando, nos termos do parágrafo único do art. 248 do Regimento Interno, o
encerramento da discussão do Projeto de Lei n° 1.610198. uma vez que seis oradores
já discutiram a matéria. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Anderson Adauto - Peço verificação. Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A fim de proceder à verificação de votação por

meio do painel eletrônico, a Presidência solicita aos Srs. Deputados que ainda não
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita a atenção dos Srs. Deputados para os seguintes procedimentos: primeiro,
deverão tomar os seus lugares; ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo
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de 15 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, em seguida,
registrar o voto "sim". "não" ou °branco", observando no sisor do próprio posto de
votação se o voto foi computado. A Presidência esclarece ainda que cada posto
registra somente um voto. Vai ser dado início ao processo; para tanto, solicito que os
Srs. Deputados ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação & votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 32 Deputados; votaram "não" 2 Deputados; 8

Deputados encontram-se em comissões. Fica ratificada a aprovação do requerimento.
Está encerrada a discussão do Projeto de Lei n° 1.610/98.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de deixar

registrado que o Presidente da reunião. Vice-Presidente deste Poder, neste momento
me cassou a palavra. no momento em que eu já estava na tribuna. Eu tinha o direito
de fazer um encaminhamento do requerimento, e V. Exa.. com o intuito claro de
respaldar o requerimento-rolha que foi apresentado, cassou-me a palavra. Eu tinha o
direito de fazer o encaminhamento, eu já estava na tribuna e solicitei a palavra, e V.
Exa. não ma concedeu. E antes da continuação dos trabalhos, gostaria que V. Exa.
justificasse a sua atitude em relação ao meu pedido.

O Sr. Presidente - V. Exa. pediu a palavrapela ordea e não para fazer o
encaminhamento. no momento em que a Presidência já estava colocando em votação
o requerimento.

No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda n° 2, do Deputado
Durval Angelo. Nos termos do art. 211 do Regimento Interno, a Presidência vai
designar para relator da matéria o Deputado Carlos Pimenta. A Presidência indaga a
esse Deputado se ele se encontra em condições de emitir parecer ou se fará uso do
prazo regimental.

O Deputado Carlos Pimenta - Temos condições de emitir o parecer nesta reunião.
Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o relator, Deputado Carlos Pimenta
• Deputado Carlos Pimenta - (- Lê:)

"PARECER SOBRE A EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.610198
Relatório

Por meio da Mensagem n° 294198, o Governador do Estado encaminhou à
Assembléia Legislativa o projeto de lei em epigrafe, que dispõe sobre autorização
para realização de operâção de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
destinada ao financiamento do PRODETUR no Estado.

Publicado em 2013198 e tramitando em regime de urgência. o referido projeto foi
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça. de Turismo. Indústria e
Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, em reunião conjunta.
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emitiram pareceres favoráveis à sua aprovação com a Emenda no 1.

Na fase de discussão em Plenárió, foi apresentada a Emenda no 2, do Deputado
Durval Angelo.

Tendo sido designado relator para emitir parecer sobre a emenda, nos termos do
art. 211 do Regimento Interno desta Casa, passo às seguintes considerações.

Fundamentação
A Emenda n° 2, do Deputado Durval Angelo, determina que os recursos, obtidos

por meio da operação de crédito de que trata a lei sejam depositados em conta
especial aberta para essa finalidade, vinculada ao Fundo de Assistência ao Turismo -
FASTUR. Determina ainda, embora no mesmo dispositivo, que sejam encaminhados
à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa,
no prazo de 30 dias, os dados que identifiquem a abertura da conta especial.

O art. 50 da proposição em análise determina claramente que cópia do contrato
celebrado e o detalhamento dos projetos a serem financiados com os recursos
auferidos sejam encaminhados à Assembléia Legislativa. Dessa forma, são oferecidas
informações suficientes a esta Casa e, conseqüentemente. à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, como quer o proponente da emenda.

O art. 30 indica que a coordenação e a execução das atividades decorrentes da
aplicação dos recursos a serem contratados são de responsabilidade do PRODETUR,
por intermédio de sua Unidade Executora Estadual, conforme o Decreto-Lei n°
39.423. de 5/2/98. A indicação de conta especial vinculada ao FASTUR pode
significar, ao contrário do que estabelece a lei, que a gerência do PRODETUR fique
a cargo daquele Fundo. Mesmo se assim o fosse. o FASTUR ainda se encontra em
fase de estruturação para que seja viabilizado administrativa e financeiramente, não
sendo, portanto, prudente atender à solicitação.

Adicionalmente, parece-nos que uma terceira entidade envolvida na contratação da
operação de crédito poderia até inviabilizar o que se pretende. uma vez que a linha
de crédito disponibilizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. segue padrões
preestabelecidos.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n°

1.610198. 71 .
É o nosso parecer. Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Em votação, a matéria.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, bem-aventurado é o varão que,

empenhando a palavra, não se retrata. Creio na palavra dos nossos amigos,
especialmente na de Agostinho Patrús. Assim. vou retirar a minha palavra, o meu
encaminhamento.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gihnar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

gostaríamos de externar. como fizemos ornem, o posicionamento da nossa bancada
sobre esse projeto.

Em primeiro lugar, não somos contra a realização da operação de crédito, apesar
de reconhecermos que haverá um grande endividamento e de, até agora o Governo
não ter enviado a esta Assembléia as informações sobre a renegociação que fez da
dívida. Continuamos todos sem essas informações. Mas entendemos que há a
necessidade da expansão, sim, do turismo naquela região do Estado, no Norte de
Minas, o que será extremamente importante. Concordamos que se faz necessário o
estimulo a esse desenvolvimento, porque ele gera emprego e melhora a receita.

Por outro lado, gostaríamos de falar sobre a nossa estranheza quanto à rejeição da
Emenda ri' 2. Pedimos aos Srs. Deputados que a aprovassem. Se existe o Fundo
Estadual de Assistência ao Turismo, se todo o dinheiro das outras regiões do Estado
passa por esse Fundo, por que só o do Norte de Minas vai ficar em conta separada?
Espero que aprovem a Emenda n° 2. Não entendo isso, porque existe o Fundo
Estadual de Assistência ao Turismo. Todo o dinheiro das outras regiões do Estado
passa pelo Fundo. Somente o do Norte de Minas vai ficar em uma conta separada. E
isso que não conseguimos entender. Se as outras regiões pedem ficar no Fundo e
estão conseguindo andar, por que o Norte de Minas, segundo o relator, Deputado
Carlos Pimenta, vai ter um tratamento diferenciado? Por que isso? Por que somente
os recursos do Norte vão ficar em outra conta sendo administrados por outro órgão?
Por que as outras regiões do Estado continuarão tendo seus recursos através do
FASTUR? Essa é a crítica que fazemos.

Apresentamos a emenda porque entendemos que unia região não pode ter
privilégios em relação às outras. Vamos votar favoravelmente ao projeto, porque
entendemos que há necessidade de recursos para o desenvolvimento do turismo, mas
não concordamos que a região Norte tenha um tratamento diferenciado. Enquanto no
restante do Estado esses recursos vão ser coordenados pelo FASTUR a região Norte
vai ter tratamento diferente. Se o FASTUR está tendo dificuldades. .por que outros
órgãos não administram esses recursos? Por que só a região Norte vai ter esse
tratamento? Em virtude disso é que conclamamos os Deputados a votarem
favoravelmente à Emenda n° 2. Se quisermos manter a coerência e dar tratamento
igual ao conjunto do Estado, precisamos tratar igualmente todas as regiões. Não
podemos permitir isso. As Prefeituras da região Norte estarão administrando esses
recursos, coordenadas por um órgão centralizador do Estado. Não concordamos com
isso. Vamos votar a favor da Emenda n° 2, que significa votar a favor da igualdade
das regiões e pela transparência da administração dos recursos, O FASTUR não é
administrado por um órgão do Governo nem pelo PT. Então, não entendo o porquê
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desse medo. Será que o Governo está desconfiado dos órgãos que cria?
O Deputado Anderson Adauto (Para encaminhar)* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, é difícil para nós do PMDB aceitar isso, mesmo entendendo a falta de
respeito do Poder Executivo para com o Legislativo. Aprovamos nesta Casa um
requerimento feito pelo PT. O PT. com o respaldo da maioria dos Deputados desta
Casa. solicitou uma coisa elementar do Governo do Estado. Temos conhecimento de
que as negociações já foram devidamente encaminhadas. E importante relembrar que
vamos votar um outro empréstimo. E importante relembrar que este Governo que
solicita um empréstimo de R$60.000.000.00. e isso foi muito bem colocado pelo
nosso Líder. Deputado Antônio Júlio, é o mesmo que está fazendo a renegociação da
divida pública do Estado, dívida que, quando ele assumiu, era &
R$4.500.000.000.00. Hoje, pelas informações que temos através da imprensa, ela foi
renegociada em 14 bilhões e alguns quebrados

Muito bem. O que a Casa aprovou? Solicitamos algo extremamente razoável: que o
Governo do Estado encaminhasse à Assembléia Legislativa o contrato de
renegociação da dívida. E pergunto aos senhores parlamentares se sabem o que
aconteceu. Gostai-ia de aproveitar a oportunidade para interpelar o Líder do PT,
Deputado Gilmar Machado, para saber dele se o Governo encaminhou a cópia desse
contrato. Está-me abanando a cabeça o Deputado Gilmar Machado, de forma
negativa, demonstrando que o Governo ainda não atendeu à solicitação que esta
Assembléia lhe fez, no sentido de apenas conhecer o referido contrato. Esse é um
contrato de renegociação de dívida, todos sabemos, que inviab i lizarã definitivamente
o nosso Estado. No momento em que o Governador assumiu o cargo, existia uma
dívida de R$4500.000M00.00. e ele renegocia essa divida, três anos após a sua
posse, agora no valor de Rs14500.000.000M0. Isso é fruto da política monetária
desenvolvida no País pelo Governo do Sr. Fernando Henrique, que é do PSDB, ou
seja, do mesmo partido do nosso Governador.

Sendo assim, questiono os senhores sobre a situação. Gostaria de votar, não pelo
Governo, não pelas ações aqui expostas pelo Líder do PMDB. Deputado Antônio
Júlio, que procedem perfeitamente, pois, segundo os rumores que ouvimos a respeito
da pessoa do Vice-Governador, devido aos seus encaminhamentos na venda das
ações da CEMIG. esse homem não tem autoridade moral para conduzir nenhuma
negociação, porque pairam sobre a sua pessoa e seu nome sérios conceitos que
colocam em dúvida a sua honorabilidade e a sua capacidade de gerir recursos
públicos; mas gostaria de votar pelos nossos irmãos de Minas Gerais, lá do Norte. a
favor desse projeto. Entretanto. é um desrespeito esse parlamento votar mais um
empréstimo de R$60.000.000.00. em um momento em que o Governo do Estado não
tem qualquer respeito por este Poder. haja vista que não encaminhou nem a cópia do
contrato de renegociação com o Governo Federal. Meus amigos, companheiros
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Deputados Estaduais, se os senhores se propõem a isso, a dar mais esse voto de
crédito ao Governador, eu me recuso.

Para não votar contra os nossos irmãos do Norte de Minas, vou abster-me de votar
esse projeto. Muito obrigado.

' Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
• Deputado Anderson Admito - Verificação. Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental.
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria de saber quantos

Deputados estão em reunião nas comissões.
O Sr. Presidente - A Presidência já determinou o levantamento. A fim de proceder

à verificação, a Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.
- Procede-se ã verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim?' 36 Deputados; votou "não" 1 Deputado; 8

Deputados estão em reunião nas comissões, portanto, está ratificada a aprovação do
projeto, salvo emendas.

Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

• Deputado Péricles Ferreira - Verificação. Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A fim de proceder à verificação, a Presidência

solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados; 8 Deputados encontram-se

reunidos nas comissões. Está, portanto. aprovada a Emenda n° 1, ficando retificado o
resultado anterior.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Eu só gostaria. Sr. Presidente, que V. Exa. tomasse

algumas providências quanto ao processo de votação. Vimos agora que houve
mudança da votação por influência de algumas pessoas que estão na Mesa e também
de assessores, que não têm nada a ver com o Plenário. Gostaria que o senhor
proibisse essa manifestação da assessoria na hora da votação, para que cada
Deputado pudesse realmente manifestar o seu voto sem a influência de pessoas
estranhas ao parlamento, porque. aqui. quem vota é Deputado. Gostaria que V. Exa.
tomasse essa providência.

.0 Sr. Presidente - A Presidência não pode interferir, já que cada Deputado é
senhor do seu voto.

Em votação, a Emenda n° 2, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
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• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.
• Sr. Presidente - E regimental. A fim de proceder à verificação, a Presidência

solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 6 Deputados; votaram contra 32 Deputados.

Encontram-se em reunião de comissão 8 Deputados. Está ratificada a rejeição da
Emenda n° 2. Está, portanto. aprovado, em turno único o Projeto de Lei n° 1610198
com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
13.591. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator
em Plenário, o Deputado Miguel Martini opinou pela manutenção do veto ao § 20 do
art. 35 e pela rejeição do veto aos itens 6 e 7 da Tabela 7. Em votação, o veto ao § 20
do art. 35. que recebeu parecer pela manutenção. A Presidência vai submeter a
matéria à votação por escrutínio secreto. nos termos do art. 261, inciso X c/c o art.
263, do Regimento Interno. Antes, porém, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar "sin". e os Deputados que desejarem rejeitá-
lo deverão votar "não". Convida para atuarem como escrutinadores os Deputados
Rêmolo Aloise e Antônio Júlio. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados. A Presidência recomenda ao Secretário que chame o
Deputado seguinte assim que o anterior houver depositado seu voto na urna.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Francisco Rnmalho - Gemido Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves

- Dilzon Meio - Maria Olivia - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dinias Rodrigues - Djalma Diniz - Ermano
Batista - Gemido Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - 1-lely Tarqilínio -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Maria Barros - Kemii Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Fazia - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Trôpia.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à abertura da urna
e à verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de votantes.

- Os escrutinadores procedem à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram 48 Deputados: foram encontradas na urna 48

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores que
procedam ã apuração dos votos.
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- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sir" 39 Deputados: votaram "não" 9 Deputados.

Portanto, está mantido o veto ao § 20 do art. 35 da Proposição de Lei n° 13.591.
Oficie-se ao Sr. Governador.

Em votação, o veto aos itens 6 e 7 da Tabela 7. que recebeu parecer pela rejeição.
A Presidência vai submeter a matéria à votação por escrutínio secreto. nos termos do
art. 261. X. dc o art. 263, do Regimento Interno. Convida para atuarem como
escrutinadores os Deputados Remolo Aloise e Antônio Júlio. Com  a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon

Meio - Maria Olivia - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Canos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Heiy Tarqunuo - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria
Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Marco Régis - Mauri Torres - Miguei
Barbosa - Miguei Martini - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémoio Aloise -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tarcísio Henriques -
Wanderlev Ávila.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que procedam à
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de
votantes.

- Os escrutinadores procedem à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados; foram encontradas na unia 43

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores que
procedam à apuração dos votos.

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "não" 41 Deputados. Está

rejeitado o veto aos itens 6 e 7 da Tabela 7 da Proposição de Lei n° 13.591. A
promulgação.

Votação. em turno único. do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.593, que altera
a Lei n° 6.763, de 26112175, que consolida a legislação tributária do Estado e dá
outras providências. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado Arnaldo Penna opinou pela manutenção
do veto. Em votação, o veto. A Presidência vai submetê-lo a votação por escrutínio
secreto, nos termos do art. 261. X. c/c o art. 263, do Regimento Interno. Para tanto.
convida os Deputados Rêmoio Aloise e Antônio Júlio para atuarem como
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escrutinadores. Com a palavra. o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados para a votação secreta.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que procedam à

abertura da urna e à verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de
votantes.

- Os escrutinadores procedem à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados; foram encontradas 41 sobrecartas. Os

números não conferem. A Presidência torna sem efeito a votação e vai renová-la.
Convido para atuarem como escrutinadores os Deputados Rêmolo Aloise e José
Henrique. Com a palavra. o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia -

Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajalinar Silva -
Ambrósio Pinto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Ermano Batista - Hely Tarqüinio - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge 1-lannas - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kuxnaira - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Péricies Ferreira -
Rêmolo Aloise - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que procedam à
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de
votantes.

- Os escrutinadores procedem à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram 31 Deputados; foram encontradas na urna 31

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores que
procedam à apuração dos votos.

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados; votaram "não" 4 Deputados. Foi

computada a presença de 12 Deputados nas comissões. Está. portanto. mantido o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.593. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Como V. Exa. pode perceber, não temos mais

número regimental para votar matérias importantes. motivo pelo qual peço o
encerramento, de piano, da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Sr. Deputado que acabamos de fazer a
chamada, pela qual se verificou que há "quorum" para votação.

Votação, em turno único. do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.604, que
regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que dispõe



372
sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por reservatórios e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em votação, o
veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação secreta, nos termos do art. 261,
X c/c o art. 263, do Regimento Interno. A Presidência convida para atuarem como
escrutinadores os Deputados Rêmolo Aloise e José Henrique. Com  a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

O Si. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon

Meio - Maria Olivia - Melmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ajalinar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - DjaIma Diniz - Dun'al Angelo - Geraldo
Nascimento - Gihnar Machado - Hely Tarquinio - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Rêmolo Aloise - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio 1-lenriques - Wanderlev Ávila -
Wilson Pires.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que procedam à
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de
votantes.

- Os escrutinadores procedem à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas na urna 42

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores que
procedam à apuração dos votos.

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
Sr.Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "não" 41 Deputados. Portanto,

está rejeitado o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.604. A promulgação.
Questão de Ordem

O Deputado Raul Lima Neto -V. Exa. percebeu que estou sendo justo com os
colegas. Não vou cansá-los mais. V. Exa. sabe também que com 40 votos ainda corro
risco, quanto mais com 20 que estão aqui. Então. peço-lhe que encerre, de piano, esta
reunião.

Encerramento
O Sr.Prcsidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"

para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 16, às 9
bons, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária, também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
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publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 73 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, João
Batista de Oliveira. Durval Angelo e Tarcísio Henriques, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado João Leite, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda à leitura
da ata da reunião anterior e da ata da 6 Reunião Ordinária, que, lidas e aprovadas,
são subscritas pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria da pauta e ouvir o Cel. PM Rebio Paulino Coelho.
Assessor de Comunicação Social da PMMG; a Sra. Heloisa Greco. do Movimento
Tortura Nunca Mais, e o Sr. Carlos Víctor Muzzi. Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da seção de Minas Gerais da OAB, que irão realizar debate sobre
a policia comunitária, serviço de segurança pública oferecido pela PMMG. A seguir.
o Deputado João Leite convida os expositores a tomar assento à mesa e procede à
leitura da seguinte correspondência: oficios do Sr. Marcos Fucks. Presidente do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. respondendo ao Oficio
n° 2.797/SGM; da Sra. Vânia Maria Souza Melo Pinto da Cunha. Diretora da
Superintendência de Finanças da Secretaria da Fazenda, encaminhando conclusões
de estudos sobre os valores máximos de construção de estabelecimentos penais; do
Sr. Eduardo José Lima de Freitas. Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora,
encaminhando cópia da Moção n° 112, do Sr. Paulo Rogério dos Santos. Vereador
àquela Câmara; do Sr. Pedro Wilson- Presidente da Comissão de Direitos Humanos
da Câmara dos Deputados, enviando o relatório do Encontro Preparatório das
Comemorações do Cinqüentenário da Declaração Americana nos Direitos e Deveres
do Homem e da Declaração Universal dos Direitos Humanos; do Deputado Ivo José,
enviando cópia de denúncia formulada pelo advogado Cláudio José Alves da Silva
contra policiais militares; do Deputado João Batista de Oliveira, encaminhando
denúncia de abuso de autoridade e violação da dignidade do Sr. Isnaldo Rodrigues
Souto; do Sr. José Luiz da Silva e outros, denunciando a prática de tortura e
assassinato nas cadeias do Vale do Aço; da Sra. Cláudia Spranger e do Sr. Gilvan
Alves Franco. Promotores de Justiça, respondendo ao Oficio n° 2.699/97/SGM; do
Deputado João Batista de Oliveira, encaminhando oficio do Cel. Pedro Paulo para as
providências cabíveis; do Sr. João Batista Monteiro Marfins, enviando documentos
para as providências cabíveis. Após. a Presidência procede à designação de relatores
para as seguintes matérias: Projetos de Lei n°s 1.423 e 1.442197 - Deputado João
Batista de Oliveira; 1.579197 - Deputado Durval Angelo. Devido à ausência do
Deputado Ivair Nogueira, relator do Projeto de Lei n° 1.396/97. o Presidente
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redistribui a matéria ao Deputado João Batista de Oliveira Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Durval
Ângelo solicita o prazo regimental para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.393/97. no 2° turno, o qual lhe é deferido pelo Presidente. Com  a palavra, o
Deputado João Batista de Oliveira, relator do Projeto de Lei n° 1.396197, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido em
1° turno. Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. Ainda com a
palavra, o Deputado João Batista de Oliveira solicita o prazo regimental para emitir
parecer sobre o Projeto de Lei no 1.524197, no 10 turno. A Presidência defere seu
pedido e passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n°5 2.450/97, 2.507 e 2.512/98. Passa-se à V Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
João Leite procede à leitura de anteprojeto de lei que concede indenização às vitimas
do acidente ocorrido no Bairro Gameleira. em 1971. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o anteprojeto. Com a palavra. o Deputado Durval Ângelo
apresenta requerimentos em que solicita seja encaminhado oficio ao STF, para que a
matéria referente ao processo da tragédia da Barraginlia. em Contagem, seja levada
diretamente ao Plenário daquele Tribunal, sem parecer. conforme estabelece o seu
Regimento Interno; seja enviado oficio ao Secretário da Segurança Pública para que
encaminhe informações sobre os motivos que o levaram a proibir o acesso da Hunian
Rights Watch na pessoa do Sr. James Cavailaro; da Pastoral Carcerária e do
Conselho Estadual dos Direitos Humanos, em 13/3/98. à Delegacia de Furtos e
Roubos; seja encaminhado oficio à Procuradoria-Geral da República para que seja
acelerada a tramitação do parecer do Ministério Público sobre a ação cível da
tragédia da Barraginha em Contagem; seja enviado oficio ao Secretário da Justiça
para que encaminhe informações sobre os motivos que o levaram a proibir o acesso
da Human Rights Watch, na pessoa do Sr. James Cavailaro; do Conselho kdmi
dos Direitos Humanos, da Pastoral Carcerária e do Deputado Durval Angelo,
representando esta Comissão, em 15/3/98, à Penitenciária Nelson Hungria; seja
encaminhado oficio ao STJ para que seja agilizada a tramitação da ação penal
relativa à tragédia da Barraginha. em Contagem; seja enviado oficio à Defensoria
Pública do Estado, solicitando a lista dos Defensores Públicos, com a respectiva
lotação, por município; a lista dos Defensores ocupantes de função pública e cópia
dos convênios realizados com Prefeituras; e seja realizada audiência pública. com  a
presença de representantes de diversas entidades, para discutir o Projeto de Lei n°
309/95, que trata da abertura dos arquivos do extinto DOPS, no mesmo dia em que
for discutido o Projeto de Lei n° 1.424/97. Colocados em votação, cada um por sua
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vez, são aprovados os requerimentos. Em seguida. o Presidente lê requerimento da
Deputada Maria José Haueisen em que solicita seja realizada reunião com
representantes de diversas entidades para discutir o Projeto de Lei n° 1.424197, que
determina o pagamento de indenizações às vitimas de torturas praticadas no extinto
DOPS. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Com  a palavra, o
Deputado João Batista de Oliveira apresenta requerimento em que solicita seja
encaminhada manifestação de protesto ao Secretário da Justiça. em virtude de a
Superintendência de Organização Penitenciária - SOP -, por meio do Cel. Lopes, ter
proibido a entrada do Deputado Durval Angelo, representando esta Comissão, no
Presídio Nelson Hungria. em 1513198. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado João Batista de
Oliveira, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para suas
considerações iniciais. Após. os convidados discorrem sobre o assunto em pauta.
Passa-se à fase de debates, com a participação dos Deputados e dos convidados,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 1998.
João Leite. Presidente - Ivair Nogueira - José Maria Barros.

ATA DA 71 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

Às nove horas do dia dois de abril de mil novecentos e noventa e oito, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados José Henrique. José Militão e Kemil Kumaira.
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Ivo José e
Geraldo Nascimento. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado José
Henrique. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Militão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a debater a duplicação da
BR- 262 e da BR-381. no trecho entre João Monlevade e Governador Valadares, e
convida para tomar assento à mesa os Srs. Ranion Victor César, Assessor Especial
do Vice-Governador do Estado; José Anchieta Poggialli e Francisco Carlos Chico
Ferramenta Delfino. respectivamente. Prefeitos Municipais de Timóteo e Ipatinga.
Registra-se a presença dos Srs. João Alves da Silva e Marco Braz. respectivamente,
Secretário e Assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ipatinga. e
Marcos Luiz Assis, Presidente do Diretório Municipal do PT de Antônio Dias. O
Presidente concede a palavra ao Deputado Ivo José, autor do requerimento que
motivou a reunião. e aos convidados, para suas explanações iniciais. Segue-se amplo
debate, conforme consta nas notas taquigráficas. Após as considerações finais, o
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Presidente agradece a presença dos convidados e suspende a reunião. Reabertos os
trabalhos, o Presidente designa o Deputado Kemil Kuinaira para relator, em 1° turno.
do Projeto de Lei ti0 1.608/98, do Deputado Rêmolo Aloise. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
José Henrique. Presidente - Ailton Vilela - Dimas Rodrigues.

ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia dois de abril de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Saia das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira.
Jorge Hannas, Wilson Pires e Adelino Carneiro Leão, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Não havendo correspondência a ser lida, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente
solicita ao Deputado Wilson Pires, relator do Projeto de Lei n° 1.120/97, no l o turno
que proceda à leitura de seu parecer. Faz uso da palavra, para discutir, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que apresenta requerimento em que solicita o adiamento da
discussão desse projeto, conforme o disposto no art. 247 do Regimento Interno.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A seguir. o Deputado Adelino
Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita sejam convidados os Srs. José
Maria Borges, Presidente do IPSEMG; Moisés de Meio. Presidente da Associação
dos Contribuintes do ASCOM-IPSEMG. e José Prata de Araújo. economista e
Assessor Sindical, para prestar informações com vistas a subsidiar a discussão do
Projeto de Lei n° 1.120197. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A
seguir, o Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Jorge Hannas, em
virtude de apresentação de matéria de sua autoria. Ato continuo, a Presidência passa
à discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetido a discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto
de Lei n° 1.559/97 ( relator: Deputado Jorge Hannas). Ao retomar a direção dos
trabalhos, o Presidente comunica que a reunião se destina a ouvir o Sr. Marcelo
Marinho Couto, Diretor-Geral do Departamento de Obras Públicas do Estado de
Minas Gerais - DEOP-. e a Sra. Marema de Deus Patrício. Secretária Municipal de
Saúde de Patos de Minas, que discutirão sobre a paralisação das obras do Hospital
Antônio Dias Maciel. de Patos de Minas. O Presidente concede a palavra ao
Deputado Adelino Carneiro Leão, autor do requerimento que motivou a reunião, e. a
seguir, aos convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. A Sra. Marema
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ilustra sua fala com projeção de fita de video, que é entregue à Comissão. Logo após,
o Deputado Adelino Carneiro Leão apresenta requerimentos em que solicita seja
reiterado o convite ao Sr. Guilherme Riccio. Presidente da FHEMJG, para prestar
esclarecimentos sobra a paralisação do Hospital Antônio Dias Maciel, e seja
encaminhado, pelo Presidente da Casa. oficio ao Sr. José Serra. Ministro da Saúde.
determinando a liberação de recursos do REFORSUS para o término das obras do
referido hospital. Submetidos a votação, cada uni por sua vez, são os requerimentos
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos-

Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira. Presidente -
Carlos Pimenta - Wilson Pires.
ATA DA 55 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e cinqüenta minutos do dia sete de abril de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues,
Ailton Vilela e Arnaldo Perna. membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Arnaldo Perna que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir. o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui
ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei n°s 1.099, 1.372, 1.406 e 1.429197 e
ao Deputado Ailton Vilela, os Projetos de Lei nos 1.445, 1446. 1.497 e 1.498/97.
Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de matéria de deliberação conclusiva das comissões.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 1.099. 1.372. 1.406 e 1.429197 (relator: Deputado Arnaldo
Peuna) e 1.445. 1.446. 1.497 e 1.498197 (relator: Deputado Aílton Vilela). Cumprida
a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Duas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna - Aílton Vilela.

ATA DA 73 REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA. NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A INSTALAÇÃO DE
GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E

SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES
Às dez horas e quinze minutos do dia oito de abril de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anivaldo Coelho, José
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Milhão, Raul Lima Neto e Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão.
Encontram-se presentes, também, os Deputados José Henrique e Wilson Pires.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Anivaldo Coelho, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Milhão que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece que a finalidade da reunião é ouvir os Drs. Santos Moreira.
Secretário de Estado da Segurança Pública; Agílio Monteiro. Superintendente da
Policia Federal em Minas Gerais; Geraldo Magela Pinto. Superintendente da Receita
Federal em Minas Gerais; e João Carlos Moreira Gomes. Diretor do Sindicato dos
Geólogos de Minas Gerais. Segundo entendimentos feitos anteriromente entre o Sr.
João Carlos Moreira Gomes e os membros da Comissão. fica definido que o
convidado será ouvido em outra reunião, a ser marcada oportunamente. O Presidente
convida os Drs. Santos Moreira Agílio Monteiro e Gemido Magela Pinto para
comporem a mesa dos trabalhos. Inicialmente. é dada a palavra ao Dr. Agílio
Monteiro, que faz suas colocações iniciais. Logo após, é questionado pelos
Deputados Raul Lima Neto e Anivaldo Coelho. Em seguida é dada a palavra ao Dr.
Gemido Magela Pinto, que faz sua exposição. Fazem perguntas ao convidado os
Deputados José Milhão, Raul Lima Neto, Anivaldo Coelho e Wilson Pires. A
Presidência passa a palavra ao Dr. Santos Moreira que, após ter feito suas
considerações iniciais, responde aos questionamentos dos Deputados Raul Lima Neto
e Anivaldo Coelho. Encerrada a participação dos três convidados, o Presidente
agradece sua presença e colaboração, pelos valiosos subsídios prestados aos trabalhos
da Comissão, e os coloca à vontade para se retirar.A seguir. o Presidente indaga se
há alguma proposição a ser apresentada. O Deputado Raul Lima Neto, com a
palavra, apresenta requerimento em que solicita que o Sr. Paulo Henrique Tíbães seja
ouvido pela Comissão ainda nesta reunião. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Desta forma, o Presidente solicita que o Sr. Paulo Henrique Tibães
componha a mesa dos trabalhos e lhe passa a palavra para que faça o seu
depoimento. Na fase dos questionainentos, o depoente é inquirido pelos Deputados
José Militão e Raul Lima Neto. A Presidência indaga se há mais alguma proposição
a ser apresentada. O Deputado Raul Lima Neto, com a palavra, apresenta
requerimentos solicitando o seguinte: seja prorrogado o prazo de funcionamento
desta CPI por mais 60 dias; seja solicitada ao Secretário Santos Moreira a cooperação
plena da Policia Civil nos trabalhos desta Comissão; seja requisitada do
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - a relação dos principais
requerentes de pesquisa de lavra junto àquele órgão. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são os requerimentos aprovados, O Deputado José Milhão apresenta
requerimento, solicitando sejam convocados os dirigentes da FEAM, do DNPM e do
lHAMA e o Sr. Paulo Henrique Tibães, para que sejam acareados por esta Comissão.



379
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Anivaldo Coelho
passa a Presidência ao Deputado José Militão e apresenta os seguintes
requerimentos: pleiteando seja solicitada ao Sr. Afonso Paulino. Presidente da
COOGEMIG. cópia autenticada do convênio firmado entre aquela Cooperativa, a
Prefeitura Municipal de Nova Era e a COMIG para recomposição e prevenção de
degradação de áreas pertencentes ao garimpo de Capoeirana no valor de R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais); sejam ouvidos por esta Comissão os Srs.
Henrique Arruda Filho. advogado; Sinval Pereira do Nascimento. Presidente do
SINDILESTE; Xisto Oliveira Andrade, proprietário de garimpo, e Sérgio Casadei
Florêncio. ex-Presidente da COOGEMIG. em data a ser marcada oportunamente;
sejam solicitados ao DNPM histórico e documentos correlatos sobre o controle de
títulos minerários das áreas em que se insere o garimpo de Capoeirama. em Nova
Era; sejam ouvidos nesta Comissão. como convidado, o Dr. Elmer Prata Salomão.
geólogo e ex-Diretor Geral do DNPM e, como intimados, os Srs. Orlando Carneiro e
Antônio Rosa. em data a ser marcada oportunamente. Colocados em votação, cada
um por sua vez, são os requerimentos aprovados. O Deputado José Militão retoma a
direção dos trabalhos ao Deputado Anivaldo Coelho. E necessário registrar que o
inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião. a Presidência agradece a participação e a colaboração do Sr. Paulo Henrique
Tibães, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária. determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho. Presidente -Anibrósio Pinto -José Militão -Raul Lima Neto.

ATA DA Ia REUNIAO, EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA.. NO PRAZO DE 120 DIAS. PROCEDER À APURAÇÃO
DE DENÚNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM MINAS GERAIS.
TAIS COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. SO NEGAÇÃO FISCAL,
FRAUDES NA PREMIAÇÃO E ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS COM AS
DENÚNCIAS, ENTRE OUTROS DELITOS	 -

Às quinze horas do dia oito de abril de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da Silveira Júnior.
Antônio Roberto. Irani Barbosa (substituindo este ao Deputado Gil Pereira, por
indicação da Liderança do PPB) e Dmval Angelo, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Alencar da Silveira
Júnior. declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior. O Deputado Durval Angelo requer a
dispensa da leitura, o que é aprovado pela Comissão. O Presidente dá por aprovada a
ata e solicita aos Deputados que a subscrevam. A seguir. o Presidente informa que se
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encanta sabre a mesa correspondência da Rede Bandeirantes de Televisão, na qual
constam informações solicitadas por esta Comissão. Informa, também, que a reunião
se destina a ouvir o Sr. Luiz Antônio Ribeiro. Presidente da Comissão Permanente
dos Bingos, e passa a palavra Deputado Durval Angelo, que apresenta
requerimentos solicitando a convocação do Sr. Antônio Carlos (cantor que ganhou
mais de 400 prêmios nos bingos); de Diretores da Construtora Elo Ltda. ou da Elo
Empreendimentos Ltda., sócios-proprietários do Bingo Star; e de sócios-proprietários
do Bingo Sorte; e cópias das entrevistas concedidas pelo Sr. Antônio Carlos à Rede
Globo e ao SBT, divulgadas nos telejornais do dia 314198. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Em seguida. o Presidente
passa a palavra ao Deputado Antônio Roberto, que apresenta requerimento
solicitando a intimação do Sr. Fernando Sasso para comparecer a reunião da
Comissão. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A seguir, a Presidência
esclarece alguns pontos referentes às CPIs e passa a ouvir o depoimento do Sr. Luiz
Antônio Ribeiro, que é inquirido pelos membros da Comissão. As exposições, os
depoimentos, os questionamentos e o conteúdo da reunião constam, na integra, nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 8 de abril de 1998.
Alencar da Silveira Júnior. Presidente - Antônio, Roberto - Durval Angelo -

Sebastião Navarro Vieira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.438197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de São José do
Jacuri o imóvel que especifica.

Nos termos regimentais. após publicada, foi a proposição distribuída a este órgão
colegiado. ao qual compete apreciá-la, atendo-se às questões juridica, constitucional
e legal.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter

imóvel que fora doado originalmente ao Estado pelo Município de São José do
Jacuri, para que fossem construidas no local as dependências do Ginásio Estadual
John Kennedy.

E imprescindível lembrar que as atividades do administrador público. ai
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compreendida a transferência de domínio ou de uso de bem imóvel do Estado para
outra entidade pública. ou mesmo particular. devem atender ao principio da
legalidade, que determina a existência de comando legal para o ato ser praticado. sob
pena de sua nulidade, conforme o estabelecido no art. 13 da Constituição mineira.

A autorização legislativa é. então. "conditio sine qua non" para conferir validade
aos atos administrativos tendentes a fazer transferência de domínio de bens imóveis
públicos, uma vez que tais atos, por sua natureza, são vinculados.

Além da autorização legislativa, a transferência de domínio depende também da
concordância do órgão ao qual está vinculado o bem.

No caso em questão. a Secretaria da Educação, à qual o imóvel se encontra
vinculado, manifestou-se contrariamente à pretensão contida no projeto de lei,
argumentando que o bem será utilizado futuramente para a ampliação das
dependências da Escola Estadual John Kennedv, que não possui outro terreno para
tal flnL

A existência de manifestação clara no sentido da inoportunidade da matéria indica
que, se ela for aprovada por esta Casa, poderá não receber a anuência do
Governador. Por outro lado, se receber a sanção, o projeto perde significado jurídico,
porquanto, tornado lei, a sua eficácia subordinar-se-ia à condição de que as partes
envolvidas na transferência de domínio estivessem todo o tempo acordes com sua
efetivação. Na ausência de tais requisitos. fica configurado impedimento inamovível
para se efetivar o negócio jurídico.

Conclusão
Em face do exposto. concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.438/97.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarqüínío. Presidente - Marcos Helênio. relator - Antônio Júlio - Jorge

1110
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.524197

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Bilac Pinto, visa a instituir a
obrigatoriedade da reserva de assentos para pessoas obesas.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, e vem agora a esta Comissão nos termos do art. 188. c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
E oportuna a atitude do Deputado, que pretende garantir aos obesos segurança e

conforto em transportes coletivos e em casas de diversão mantidas pelo poder público
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e pela iniciativa privada. O mesmo zelo dispensado aos deficientes fisicos. aos idosos
e às gestantes deve ser ampliado às pessoas obesas.

Esse gesto demonstra a preocupação do Deputado com cidadãos portadores de
peculiaridades fisicas, os quais exigem tratamento diferenciado para que possam
exercer livremente seus direitos.

Apresentamos, no entanto, duas emendas, que conferem maior clareza à
proposição, além de ajustá-la às normas de técnica legislativa.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.524/97 no 1°

turno, com a Emenda n° 1. a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Nas casas de diversão mantidas pelo poder público e pela iniciativa

privada e nos transportes coletivos, serão reservados 3% (três por cento) dos assentos
às pessoas obesas.".

Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo. relator - Tarcisio Henriques.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.649/98

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em epígrafe acrescenta
dispositivos à Resolução n° 5.176, de 6/11197. que contém o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Publicada no "Diário do Legislativo" em 2013/98, foi a proposição distribuída à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79. VIII. "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame visa a incluir, nos procedimentos que integram o processo

legislativo. unia nova modalidade: o rito especial. Criam-se, por meio desse
procedimento. novas regras relativas a prazos no referido processo, que passa a ser
mais dinàmico e eficaz. Assim, a proposição vem ao encontro dos anseios da
sociedade, que, cada vez mais, requer agilidade rio processo de decisão
governamental.

E importante ressaltar que a proposição, em seu art. 1°, determina a transmissão
pela TV Assembléia, ao vivo, da íntegra das reuniões em que for discutida matéria
sujeita ao rito especial de tramitação. Dessa forma, a medida contribui para
resguardar a transparência no processo legislativo, com base no princípio
constitucionalmente consagrado da publicidade.

Deve-se lembrar também que, consoante os princípios democráticos que balizam a
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atuação do parlamento, o rito especial somente poderá ser conferido a proposição
após a aprovação em Plenário de solicitação com esse fim.

A proposição em exame apresenta, conforme se percebe, pontos relevantes.
Ressalte-se. ainda. o fato de que, por se tratar de matéria regimental, sua apreciação
compete exclusivamente ao Poder Legislativo, nos termos do art. 62. II da
Constituição do Estado, cabendo privativamente à Mesa da Assembléia a iniciativa
no respectivo processo legislativo, de acordo com o art. 66, 1, "a", da Carta mineira.

Assim sendo, não encontramos óbice de natureza constitucional ou regimental à
tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n° 1.649/98

no 10 tino, na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 15 de abril de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Maria Olivia. relatora - Francisco Ramalho - Elmo

Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 1514198. as seguintes comunicações:
Do Deputado Péricles Ferreira, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Manoel

Dias de Almeida. ocorrido em 814/98. em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Mas Torres, dando ciência à Casa do falecimento da Sra.

Leopoldina Oliveira da Silva, ocorrido em 13/4/98, em João Monlevade. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila. dando ciência à Casa do falecimento da Sra. Lecy
Fernandes Freitas. ocorrido em 11/4/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência à Casa do Falecimento da Sra.
Lucíola Dias Moreira. ocorrido em 1314198. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA 362a REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 16/4/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Meio e Jorge Eduardo de

Oliveira
Sum± o: Comparecimento - Abertura - l Parte: P Fase (Expediente): Ata -?

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 52/98 - Projetos de Lei n°s 1.703 a 1.705198 - Requerimentos n°5
2.565 a 2.567/98 - Requerimento do Deputado Durval Angelo e outros -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e de Direitos Humanos -
Oradores Inscritos: discursos dos Deputados Ronaldo Vasconceilos, Durval Angelo,
Marco Régis e Marcos Helênio - Questões de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; existência de número regimental para continuação dos trabalhos - ? Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: requerimento do Deputado Durval Angelo e outros;
deferimento - Encerramento.

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

Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Meimo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - DJalxna Diniz -
Durva1 Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqumio - Ibrahim Jacob -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hinnp ç - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - Leonídio Bouças -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - P&icles
Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderlev Ávila -
Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz ) - As 14h14iniri a lista de

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

Ia Parte
1 8 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia. 53-Secretária, nas funções de 20-Secretário, procede à

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

O Sr. Presidente (Deputado Jorge Eduardo de Oliveira) - Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 52198

Altera a Seção 111 do Capitulo II da Constituição do Estado e acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - Os dispositivos da Constituição do Estado a seguir mencionados passam a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 96 - São órgãos do Poder Judiciário:
1 - o Tribunal de Justiça;
II - os Conselhos de Justiça Militar;
III - os Tribunais do Júri;
IV - os Juizes de Direito;
V - os Juizados Especiais.
Art. 98 -
ifi - o acesso ao Tribunal de Justiça far-se-á por antiguidade e merecimento.

alternadamente, apurados na última entrância;
X - as decisões administrativas do Tribunal de Justiça serão motivadas e as

disciplinares tomadas pelo voto da maioria de seus membros ou do--órgão especial,
se houver;

XI - no Tribunal de Justiça será constituído órgão especial, com o mínimo de 11
(onze) e o máximo de 25 (vinte e cinco) membros, para o exercicio das atribuições
administrativas e jurisdicionais da competência do Tribunal Pleno.

Art. 99 - Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça será composto de membros
do Ministério Público com mais de 10 (dez) anos de carreira e de advogado de
notório saber juridico e reputação ilibada, com mais de 10 (dez) anos de efetiva
atividade profissional, indicados pelos órgãos de representação das respectivas
classes em lista sêxtupla.
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Parágrafo Único - Recebidas as indicações, o Tribunal formará lista tríplice e a

enviará ao Governador do Estado, que, nos 20 (vinte) dias subseqüentes, escolherá
um de seus integrantes para nomeação.

Art. 100- ....................
1- ................................
a) pelos Juizes nomeados para o Tribunal de Justiça. a partir da posse;
Art. 103 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
1 - por iniciativa de seu Presidente, elaborar o Regimento Interno com observância

das normas de processo e das garantias processuais das partes e dispondo sobre a
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos;

II - eleger seus órgãos diretivos e organizar sua secretaria, seus serviços auxiliares
e os dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade
correicional respectiva;

El - prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, os cargos
necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em
lei;

IV - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos Juizes e
servidores que lhe forem imediatamente vinculados;

V - prover os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
VI - expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia interna do

Poder Judiciário.
Parágrafo Único - Para a eleição a que se refere ao inciso II, terão direito a voto

todos os membros do Tribunal.
MI. 104 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder

Legislativo, observadas as limitações desta Constituição:
- a alteração do número de seus membros:

II - a criação e a extinção de cargo e a fixação de vencimentos de seus membros,
dos Juizes, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem vinculados;

ifi - a revisão da organização e da divisão judiciária bienalmente; -
IV - a criação de novas varas.
Art. 106- ...................
1- ................................
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2°, do art. 93. os Juizes da

Justiça Militar, os Juizes de Direito, os membros do Ministério Público, o
Comandante-Geral da Policia Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e
nos de responsabilidade;

MI. 109 - A Justiça Militar é constituída pelos Conselhos de Justiça Militar, aos
quais compete processar e julgar o policial militar em crime definido em lei,
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excetuados aqueles praticados contra civis e os definidos como crimes contra a
pessoa e contra o património não militar, cujo processo e julgamento competem à
justiça comum, observada a lei processual penal comum-

Parágrafo Único - Ao Tribunal de Justiça compete decidir sobre a perda do posto e
da patente de oficial e da graduação de praça."

Art. 2° - Ficam revogados o § 10 do art. 106 e os arts. 107, 108, 110 e 111 da
Constituição do Estado-Art. 

30 - Fica acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado o seguinte artigo:

Art. .... - As atribuições e as competências do Tribunal de Alçada e do Tribunal de
Justiça Militar, que ficam extintos, passam a ser exercidas pelo Tribunal de Justiça
do Estado.

§ 
1C - Os cargos de Juiz de Alçada e de Juiz do Tribunal de Justiça Militar, com

seus atuais ocupantes, são transformados em cargos de Desembargador, mantida a
classe de origem. para efeito de composição do quinto constitucional

§ 2° - Ficam mantidas as composições e a competência dos Grupos de Câmaras e
das Câmaras Isoladas do Tribunal de Alçada. até que o Regimento Interno do
Tribunal de Justiça disponha sobre o assunta

§ 3° - Os atuais ocupantes de cargos do Quadro de Servidores da Secretaria do
Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar são transferidos para o Tribunal
de Justiça, onde continuarão a exercer as mesmas atribuições, até que a Lei de
Organização e Divisão Judiciárias do Estado disponha sobre a matéria.

§ 4° - O Presidente do Tribunal de Justiça, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da
data de publicação desta emenda, encaminhará à Assembléia Legislativa, projeto de
lei dispondo sobre a nova organização e o funcionamento do Tribunal de Justiça.

Art. 4° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões. 16 de abril de 1998.
Durval Angelo - Bilac Pinto - Maria José Haueisen - Adelino Carneiro Leão -

Anivaldo Coelho - Gemido Rezende - Antônio Roberto - Anderson Adauto - Carlos
Pimenta - Alvaro Antônio - Gilmar Machado - Miguel Martini - Jorge Eduardo de
Oliveira - Sebastião Navarro Vieira - Alberto Pinto Coelho - Dinis Pinheiro - Ivair
Nogueira - Jorge Ilannas - José Braga - João Batista de Oliveira - José Henrique -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aioise - Marcelo Gonçalves - Ibmhim
Jacob.

Justificação: A proposta que submetemos à apreciação desta Casa objetiva unificar
as instâncias recursais. mantendo-se, contudo. as atribuições e a competência da
primeira instância militar e da justiça comum. Para tanto, extinguem-se o Tribunal
de Alçada e o Tribunal de Justiça Militar, passando para o Tribunal de Justiça as
competências hoje conferidas a esses dois órgãos do Poder Judiciário.
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A tradição legislativa em nosso País de instituir prerrogativas de foro para o

militar tem como antecedentes mais recentes a ditadura de Vargas e, posteriormente,
o regime militar implantado em 1964. Fruto cultivado durante períodos de exceção,
resulta ela de unia vontade legislativa impregnada de objetivos autoritários, próprios
de governos descumpridores dos sagrados preceitos atinentes à liberdade e às
garantias individuais.

Vivemos tempos diferentes. Uma Justiça Militar de competência tão ampliada não
se harmoniza com o nosso sistema constitucional, erigido basicamente sobre
postulados de liberdades e garantias, com seu consequente reflexo na estipulação dos
deveres de cada um. A sociedade em geral vem lutando para compor um novo
sistema de defesa de seus valores. Isso ficou demonstrado, de forma eloqüente,
quando dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, O militar, assim como
qualquer cidadão, deve prestar contas à sociedade ao infringir a lei que tutela seus
bens e valores mais caros e, portanto, ser processado e julgado pela justiça comum.

A sociedade civil não mais aceita o privilégio que retira da competência de seus
Juizes a apreciação dos crimes praticados por militares que atentam contra a ordem
pública a liberdade, a vida e a integridade flsica de seus cidadãos.

Com relação à extinção do Tribunal de Alçada. é bom que se afirme que não só o
próprio Tribunal, mas entidades de peso como a AMB. a OAB.o Ministério Público.
além dos Tribunais de Alçada do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro e
de São Paulo, defendem-na, certos dos beneficios da unificação dos Tribunais em
segunda instância.

O Tribunal de Alçada de nosso Estado. em sessão plenária realizada em outubro de
1996, aprovou minuta de proposta de emenda à Constituição Estadual, aproveitada
parcialmente nesta proposição.

Em sua justificação. assim se pronunciou o Tribunal:
"A extinção do Tribunal de Alçada e a transferência de suas atribuições e

competências para o Tribunal de Justiça atendem ao interesse da justiça e a motivos
de conveniência administrativa. A unificação das competências em um só órgão
julgador dos recursos de decisões de primeira instância constitui providência que
tornará mais ágil e eficiente a prestação jurisdicionaL simplificará os procedimentos
processuais e eliminará os entraves e as dificuldades que decorrem da existência de
órgãos julgadores diversos, como tem demonstrado a experiência do dia-a-dia.

Dispondo sobre a unificação das atuais instâncias de recursos, a emenda, por outro
lado, propiciará a simplificação da estrutura dos serviços auxiliares da justiça com o
que se estará evitando a concorrência de órgãos duplos, com finalidades idênticas ou
semelhantes".

Deve-se ressaltar que, nos Estados que ainda mantêm em sua organização
judiciária a existência do Tribunal de Alçada, também surgem propostas para sua
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extinção, como a Proposta de Emenda à Constituição n° 86197, de Deputados à
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Cabe destacar. em sim
justificativa, o seguinte argumento: "Cumpre referir que o órgão Pleno do Tribunal
de Justiça entendeu que a melhor solução até para efeito de racionalização dos
serviços, quer de ordem administrativa, quer especialmente de natureza jurisdicional,
era a da unificação dos dois tribunais (Alçada e Justiça)".

Uma das maiores virtudes do legislador é ser sensível à transformação de seu
tempo. E medida justa e inteiramente oportuna a reforma do texto constitucional
visando ao aperfeiçoamento de nossas instituições, para melhor atender aos nossos
cidadãos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.703/98
Anistia os créditos tributários que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1' - Ficam anistiados os créditos tributários. formalizados ou não. inclusive os

inscritos em divida ativa, que tenham sido constituídos até 31 de dezembro de 1997 e
sejam representados por multas de revalidação, de mora e isoladas, devidas por
indústrias de laticínios e cooperativas agropecuárias situadas no Estado de Minas
Gerais, desde que as inflações tenham sido praticadas sem fraude.

Art. 2° - Os créditos tributários a que se refere o art. 1° poderão ser anistiados até o
limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor total e parcelado o pagamento do
restante em até 100 (cem) meses.

Art. 30 - Os procedimentos necessários ao fiel cumprimento desta lei serão
regulamentados pelo Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias contados da
data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 15 de abril de 1998-
Olinto Godinho
Justificação: Objetiva este projeto de lei anistiar multas que se relacionem com

créditos constituídos até 31112197. devidas à Fazenda Estadual pelas indústrias de
laticínios e pelas cooperativas agropecuárias.

As dificuldades de natureza econômica e financeira que envolvem esses sofridos
segmentos de nossa economia, estão a recomendar a adoção da medida ora proposta,
a fim de que eles possam capitalizar-se e retomar um processo produtivo mais
dinâmico.

Além disso. é de se notar que a abertura econômica. a par de necessária e
imprescindivel, se trouxe grandes abalos às nossas indústrias, castigou mais as
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cooperativas agropecuárias e as indústrias de laticinios, visto que os produtos
importados, principalmente os oriundos do MERCOSUL. chegam sem impostos a
onerá-los e concorrem deslealmente com os nossos. sobretaxados. Ademais, em todos
os países do mundo, a agricultura e a pecuária. com seus insumos, produtos e
indústrias de transformação, recebem os maiores subsídios governamentais, o que
não vem ocorrendo em nosso País e em nosso Estado.

Esta proposição não cuida de anistiar créditos de ICMS, mas tão-somente 50% do
valor das multas, sejam elas de revalidação. moratórias ou isoladas. Os demais 50%
dos créditos remanescentes poderão ter seu pagamento parcelado em até 100 meses,
de forma que possam ser quitados regularmente.

Pela justiça e pela oportunidade deste projeto de lei. espero contar com o apoio de
meus nobres pares para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.704198
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do Bairro

Saudade, com sede no Município de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário

do Bairro Saudade, com sede no Município de Itabirito.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1998.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Associação de Apoio Comunitário do Bairro Saudade, com sede no

Município de Itabirito. é uma entidade sem fins lucrativos que visa à obtenção de
melhorias para a localidade e à integração social de sua comunidade. A entidade já
foi reconhecida como de utilidade pública municipal, porque contribui para a
conscientizaçâo e a participação da comunidade na busca de soluções para seus
principais problemas.	 -

Diante disso, entendemos que a aludida Associação merece o título declaratório de
sua utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.705/98
Dá a denominação de Escola Estadual José Francisco Guimarães à Escola Estadual

Conceição da Vargent localizada no Povoado de Retiro. Município de São
Francisco.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 10 - Fica denominada Escola Estadual José Francisco Guimarães a Escola

Estadual Conceição da Vargem, localizada no Povoado de Retiro. Município de São
Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1998.
Wanderley Ávila
Justificação: José Francisco Guimarães nasceu em 1911011893 na Vila de

Logradouro, Município de São Francisco, e faleceu em 2719166, naquela localidade.
Foi o responsável pela fundação da primeira escola de Logradouro, construída em
terreno doado por ele.

Em 1965. além de incentivar a filha Maria de Lourdes Vieira Guimarães, primeira
professora e Diretora da escola, convocou diversas professoras para ajudar na
alfabetização das crianças do meio rural, principalmente no distante Povoado de
Retiro, onde residia na ocasião.

A Escola Estadual Conceição da Vargem. de ensino fundamental, conta hoje com
705 alunos de COA à 8 série. 20 turmas e 36 funcionários, graças ao empenho desse
grande líder rural, que não se cansava de pedir apoio aos politicos dos municípios
para a causa da educação.

Em reunião realizada em 21/1/98, os membros do colegiado, o vice-diretor e os
professores efetivos da escola escolheram para denominá-la, por unanimidade, o
nome de Sr. José Francisco Guimarães, em reconhecimento á sua dedicação.

Assim, solicito aos nobres pares que acatem a decisão daquela comunidade, dando
à Escola Estadual Conceição da Vargem a denominação de Escola Estadual José
Francisco Guimarães.

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

REQUERIMENTOS	 -
N° 2.565/98, do Deputado Adelmo Carneiro Leão. em que pede seja solicitado ao

Presidente da Câmara dos Deputados o reinício imediato da tramitação do Projeto de
Lei n° 2.057, que define o Estatuto dos Povos Indígenas. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

N° 2.566f98. do Deputado Wilson Trópia, solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulações com a Fiat Automóveis pela doação de 20 automóveis
Ducato a Prefeituras da Grande Belo Horizonte, para o combate à dengue. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 2.567/987 do Deputado Durval Angelo, solicitando a transcrição nos anais da
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Casa do editorial "Mais Desrespeito", publicado no "Estado de Minas" de 1614198. (-
A Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo e
outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Saúde e de

Direitos Humanos.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconceilos.
• Deputado Ronaldo Vasconcellos t - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias. assessoria da Casa, profissionais da
imprensa, temos agora no Brasil, a partir do dia 12 de fevereiro deste ano, uma
importante lei que cuida da natureza, e por isso está sendo chamada por alguns de
Lei da Natureza. Ela cuida também e principalmente dos denominados crimes
ambientais, por isso está sendo chamada, por outros. de Lei de Crimes Ambientais.
Diria que a Constituição Federal de 1988, que vai fazer dez anos daqui a alguns dias,
e a Constituição Estadual de 1989 avançaram muito no tratamento da questão do
meio ambiente, não só nos capítulos que tratam especificamente do meio ambiente
como, também, e. principalmente, nos diversos outros artigos, que não aqueles do
capítulo do meio ambiente, que tratam também de questões ambientais, nas suas
inúmeras interfaces. Temos agora uma parte importante no trabalho ambiental,
porque temos uma lei que cuida especificamente das questões ambientais e define
muito bem os denominados crimes ambientais. Se as Constituições Federal e
Estadual foram o pontapé inicial da nossa legislação ambiental. essa lei é o divisor
de águas na questão ambiental do Brasil e, por que não dizer, dos Estados Federados.
Lei importantíssima. é um divisor de águas, o que era antes e o que será depois. Veio
até, na nossa visão, um tanto atrasada mas felizmente está aí, e veio para ficar. Era
esta a importante constatação: que Deputados. Prefeitos e Vice-Prefeitos. Vereadores,
autoridades públicas estaduais, federais e municipais, segmentos organizados da
sociedade civil que cuidam da questão ambiental e das que interagem com essa
questão, como saúde, cidadania, direitos humanos, ciências. educação. também terão
trabalho maior e mais gratificante de agora em diante.

Mas, o que essa lei traz de novidade? Na verdade, não são tantas novidades assim.
O que essa lei tem de mais avançado? Na verdade, ela não é tão mais avançada
assim. Ela tem algumas vantagens como, por exemplo, o que antigamente. no
Código Penal Brasileiro, era denominado, tratado e chamado de contravenção penal,
no tocante à questão ambiental, passa a ser considerado crime e, como tal, serão
tratadas as ações contrárias à questão ambiental. Assim, as pessoas fisicas ou
jurídicas que vierem a agredir o meio ambiente serão penalizadas.
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É importante a diferença entre contravenção penal e crime, uma vez que agora as
pessoas serão penalizadas, de acordo com essa nova legislação ambiental, por crimes
que venham a cometer contra o meio ambiente. A Lei da Natureza, a Lei de Crimes
Ambientais veio para ficar, embora um pouco atrasada, trouxe importante avanço
para todos nós.

Gostaria de chamar a atenção para alguns fatos que estão ocorrendo em Belo
Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. referindo-me ao tratamento diferenciado a
partir da sanção dessa lei. Vamos às datas porque são importantes numa legislação.
Essa lei foi sancionada no dia 12/2/89, publicada no "Diário Oficial da União" no
dia 13/2189, e suas características penais têm valor a partir do dia 30/3/98. Estamos
em pleno vigor da Lei de Crimes Ambientais ou Lei da Natureza, no tocante à
questão criminal. Por exemplo, com relação à briga de galos, á rinha de galos, há
pouco tempo. a nossa policia fez um bom trabalho de apreensão de aves na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Como o fato aconteceu antes de 30 de março. os
infratores serão penalizados como contraventores penais. Caso o fato tivesse
acontecido após 30 de março. seriam considerados criminosos.

Outra data importante é 15 de maio, quando vence o prazo estipulado em lei para a
sua regulamentação e, a partir da referida data, 1515198, a lei passa a considerar
também o seu aspecto administrativo. Isso representa avanço importante,
significando que o funcionário público, de carreira, de comissão. de direção ou
representativo daquela entidade pública será, também, penalizado, se não tomar as
providências devidas, por meio de notificação ou requerimento no tocante a crimes
ambientais. Isso é importante pois ninguém mais poderá engavetar processo,
requerimento nem postergar solução. Aquilo vai ficar como unia batata quente na
mão do funcionário, seja ele de carreira ou designado em comissão. Ele tem de levar
o requerimento para frente. O requerimento, o protocolo ou qualquer outra
notificação que alguma entidade ou alguma pessoa apresentar a um órgão ambiental
competente. seja ele municipal, estadual ou federal. tem de tramitar.

Há outra questão importante. Como dizem os nossos nobres amigos advogados, a
qualquer um do povo é facultada a possibilidade de ingressar com uni requerimento
para notificar, para informar ou para solicitar alguma informação. alguma
consideração ou alguma penalização a entidade pública, privada, fisica ou jurídica
que cometer agressão ao meio ambiente. Isso é muito bom porque teremos agilização
de todo o processo administrativo nos considerados crimes ambientais. Por exemplo,
a omissão de uni funcionário também poderá ser penalizada. Quando digo
funcionário, estou considerando desde o funcionário mais simples até o Secretário de
Estado que lidar com a questão do meio ambiente, seja diretamente ou indiretamente.
A documentação tem de andar. tem de tramitar. Não se pode postergar, não se pode,
como dizemos, enrolar. Não se pode empurrar com a barriga. Um requerimento de
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cidadão ou cidadã ou de alguma organização não-governamental não pode mais ficar
engavetado. Ele terá de tramitar. Essa é conquista importante decorrente da nova lei
de crimes ambientais, melhor chamá-la de Lei da Natureza, porque ela, na verdade,
irá proteger muito os nossos recursos naturais em nível de município, Estado e
União.

Queremos pedir aos Deputados que, cada um em sua região de atuação política,
levem essas informações para os seus companheiros políticos e de administração
pública, porque teremos diversos casos de penalização por crimes ambientais no
Estado de Minas Gerais e não queremos que ninguém diga que não teve
conhecimento da existência dessa lei. Na verdade, alguns não tomam conhecimento
por ser uma lei federal que cuida das questões ambientais, e os nossos parlamentares
podem estar envolvidos em diversas ações parlamentares ou políticas, como as que
exponho hoje neste Plenário Juscelino Kubitschek, para conhecimento, reflexão e
divulgação dos nossos nobres colegas Deputados e Deputadas. Peço que cada um leve
para a sua base política, para a sua cidade e para a sua região essa informação.
Gostaria de dizer que o nosso Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos
Naturais Renováveis. o IBAMA, tem atuação importante nesse aspecto. Ele tem todo
o conteúdo da Lei da Natureza. Diversos Deputados desta Assembléia também
devem tê-lo. Eu o tenho em meu gabinete e coloco à disposição dos Deputados e de
toda a sociedade mineira o inteiro teor da Lei da Natureza, ou Lei de Crimes
Ambientais, com muita vontade de disponibilizar essa informação, porque é
importante que todos conheçam a sanção dessa lei tão importante para a questão
ambiental nos nossos municípios, em Minas Gerais e no Brasil. Volto a repetir que
essa lei é o divisor de águas, ou seja. do que está para trás e do que vai ser daqui para
frente na questão ambiental no Brasil.

Gostaria de dizer que esta Casa, atendendo à Comissão de Meio Ambiente, já
realizou audiência pública com debates entre diversas autoridades e Deputados, para
dar conhecimento público dessa lei. O nosso programa de televisão "Assembléia
Debate" do Canal li e o Canal da TV Minas também levaram essa questão ao ar.
Mas é importante que essa lei seja amplamente divulgada em todo o estado de Minas
Gerais para que as pessoas, as entidades, as organizações não-governamentais e as
autoridades públicas tenham conhecimento dela e não cometam nenhum crime
ambiental. Quem infringir a lei será considerado criminoso e não mais contraventor
penal.

A bem da verdade, não queremos a prisão de ninguém, mas resguardar os recursos
naturais e preservar as nossas belezas no tocante à questão ambiental. O meio
ambiente precisa ter tratamento diferenciado, sim, e competente, sim, mas acima de
tudo bem administrado pelo poder público em quaisquer dos níveis, e também pela
nossa sociedade civil.
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Queremos que essa lei seja conhecida, debatida, divulgada e refletida, para se ter a
maior publicidade possível. Se ela tiver algumas imperfeições - e reconhecemos que
a lei as pode ter - esperamos que sejam depois corrigidas. Assim, pedimos o apoio
dos nossos órgãos de imprensa, rádio e televisão para que divulguem o máximo
possível a existência dessa lei tão importante para a questão ambiental e a qualidade
de vida de todos nós.

Temos um compromisso com o Pais, com o Estado, com as cidades que
representamos nesta Casa, com as gerações presentes e futuras, com os nossos filhos
e com os nossos netos. Essa lei tem esta competência legal, administrativa e cível
para nos ajudar nos embates que vamos ter a partir de sua sanção. Agradeço aos
Deputados. às Deputadas e a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Mas
gostaria de pedir a cada um que levasse para casa, para seu ambiente de trabalho e
para a sua cidade a existência da Lei da Natureza.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada antes

de mais nada, agradecemos ao Deputado Marco Régis e à Deputada Maria José
llaueisen por terem permitido que houvesse essa inversão na ordem das intervenções
no pinga-fogo. Dois assuntos nos trazem à tribuna. Na questão dos cartórios. solicito
que se registre nos anais da Casa o editorial do "Estado de Mina?' de hoje, com o
título "Exercício de Cidadania", conforme requerimento que encaminhamos, que é
realmente uma peça corretíssima do ponto de vista legal e da ética, que deve nortear
a coisa pública. Ao mesmo tempo temos de louvar a atitude do Corregedor do
Tribunal de Justiça. Desembargador Guido Andrade, que. baseado, como o próprio
editorial do "Estado de Minas" diz, na decisão do Superior Tribunal de Justiça,
decidiu chamar para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a responsabilidade pela
realização do concurso público nos cartórios. E bom que se diga que o
Desembargador não enfrenta "lobbv" contrário somente por parte do Poder
Legislativo, pois sabemos que centenas de cartórios têm protegidos políticos de
Deputados como titulares. No Tribunal de Justiça, ele encontra situação semelhante.
pois muitos cartórios foram dados como prêmios para parentes e filhos de
Desembargadores. E louvável que tenhamos no ex-Presidente da AMAGIS. o atual
Corregedor do Tribunal de Justiça, uma luz que nos leva a acreditar na seriedade das
instituições e das pessoas que ocupam cargos públicos neste Estado.

E lamentável a atitude da Assembléia Legislativa que, como avestruz, durante
esses três anos, negou-se a promover o debate na Casa. permitindo que o projeto que
regulariza o concurso público nos cartórios ficasse engavetado na burocracia da
Assembléia. O Desembargador Guido Andrade dá uma grande lição para este Poder,
que se omitiu, no seu papel de legislador, de estabelecer as normas do concurso
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público. Não podemos permitir que, depois do advento da Constituição de 1988, os
cartórios continuem sendo hereditários para algumas famílias. Não podemos permitir
que as nomeações continuem sendo dirigidas por critérios de apadrinhamento. Está
na hora de a norma constitucional passar a valer também neste Estado. O Estado de
Minas Gerais ficou quase sozinho neste critério politico, porque nos Estados do
Nordeste, como Alagoas, já foi estabelecido o concurso público para os cartórios. Em
outros Estados, a mudança já está em processo. Mas Minas Gerais, infelizmente, até
agora- está isolada com relação a isso.

O Deputado Irani Barbosa (Em aparte) - Eu gostaria só de lembrar a V. Exa. que a
Assembléia não está como avestruz nesse processo, pois um pedido de diligência
feito ao Tribunal de Justiça não foi respondido até hoje. Portanto, se há negligência,
não é por parte da Assembléia. O projeto está em andamento, mas não houve
resposta das diligências feitas ao Tribunal de Justiça. Portanto, eu gostaria de dizer
que não adianta V. Exa. assumir essa postura de vestal adotada pelo PT. ou seja, tudo
que vocês fazem é observar como corregedores da justiça do mundo; pois acho que
existe algum engano. nobre Deputado. Aquilo que foi pedido em diligência ao
Tribunal de Justiça não foi respondido. Portanto, a Casa não é avestruz. A Casa tem
respondido a todas as questões, em todas as horas, em todos os momentos. Era só
isso que eu gostaria de dizer a V. Exa.

O Deputado Durval Angelo - V. Exa. sabe muito bem que o relator, como o
próprio Regimento estabelece, pode dispensar a diligência, caso haja atraso no
atendimento. Ai. existe a autonomia do próprio Poder para tomar unia decisão.
baseando-se no que é correto.

Quero deixar aqui este registro, pedindo que o editorial "Exercício de Cidadania"
do jornal "Estado de Minas" de hoje conste nos anais desta Casa.

E quero deixar registradas aqui essas palavras de louvor à atitude do
Desembargador Guido Andrade, que merece ser destacada. apesar de todas as
pressões que ele vem sofrendo.

Antes de entrar no segundo assunto, pergunto ao Deputado José Bonifácio, que fez
menção de usar o microfone, se deseja me apartear.

O Deputado José Bonifácio (Em aparte)* - Sua Deputado. desejo apenas dar uma
contribuição muito humilde ao discurso de V. Exa.

Discordo da afirmação de que o Poder Legislativo tenha tido um certo descaso,
vamos dizer assim pelo andamento do projeto. Se isso, por acaso, aconteceu, foi
culpa de todos nós, inclusive minha e de V. Exa. Todavia, essa sua preocupação -
talvez V. Exa. não tenha acompanhado - não tem mais razão de ser, porque requeri
que se desentranhasse o projeto dos concursos públicos para os cartórios
extrajudiciais e tive a oportunidade de apresentar ontem um substitutivo, corrigindo
algumas coisas que vieram do Poder Judiciário e que considerei erradas. Ele foi
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colocado em debate.
Nossa intenção - e, tenho certeza, este é o espírito da Casa - é que os cartórios

sejam preenchidos por concurso público. Apenas reconhecemos um pequeno engano
cometido pelo ilustre e preclaro Desembargador Corregedor. Quem tem que abrir o
concurso é o Executivo, não é o Judiciário. O Judiciário tem que realizar e fiscalizar
o concurso, mesmo porque os aprovados serão nomeados pelo Governador do Estado.

Esse foi o pequeno reparo que fiz. Aliás, enviei ao ilustre Corregedor de Justiça.
Desembargador Guido Andrade, cópia do substitutivo, para que o próprio Tribunal
examine a questão.

Posso afiançar a V. Exa,, após conversa com a Mesa e com os Deputados, que o
Poder Legislativo jamais se negou a fazer com que esse processo andasse. Foi ele,
como V. Exa. bem esclareceu, vitima da burocracia, o que é internacional. até. Muito
obrigado a V. Exa.

O Deputado Durval Angelo - Agradeço o aparte de V. Exa.. ruas gostaria de dizer
que a posição do Corregedor está baseada numa decisão do STJ, que afirma que a
norma do concurso estabelecida na Constituição já basta e que, se não houver
regulamentação pelos Estados, os próprios Tribunais de Justiça podem tomar a
iniciativa. E até agora, nos Estados em que os Tribunais de Justiça fizeram isso, não
houve nenhum recurso contra a decisão do STJ. Nem Minas Gerais fez isso.

Acho que, no primado das leis, cumprir as decisões dos tribunais superiores e as
jurisprudências que criam é unia boa norma de civilidade, para vencer a própria
barbárie de termos uma norma constitucional que ainda não está sendo cumprida.

O Deputado José Bonifacio (Em aparte)* - Estou ouvindo falar muito dessa decisão
do STJ, só que ainda não consegui ler o acórdão. Peço. então. a V. Exa. que solicite
ao Desembargador Corregedor que nos mostre essa decisão, que, ainda que e~
não é decisiva. As decisões do Poder Judiciário são tomadas, por fim, pelo STF.

Usar como exemplo os tribunais do Nordeste. não sei se seria bom. Um exemplo
bom seria o de São Paulo. o do Rio de Janeiro, o do Rio Grande do Sul, o do Paraná
ou o de Santa Catarina, mas o de Magoas, não sei se seria tão bom assim. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador-
0 Deputado Durval Angelo - Perfeitamente, Deputado, vamos encaminhar ao seu

gabinete a decisão do Superior Tribunal de Justiça, contra a qual não houve recurso.
Daí aliás, a nossa compreensão de que a decisão está mantida.

Se a omissão, nesta Casa, foi coletiva ou individual, não importa. O que importa é
que aconteceu.

Gostaria, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de abordar uni segundo assunto. Na
última terça-feira. dia 14, aconteceu um fato na Escola Estadual Prof. Bolivar de
Freitas. localizada na Rua José Pinto de Moura, 259, em Venda Nova, Belo
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Horizonte, que merece, além do repúdio. urna reflexão desta Casa.

Hoje, recebi um telefonema da Vice-Diretora da Escola, relatando o problema com
maiores detalhes.

No dia 14, à tarde, um Chevette, conduzido por um policial, atropelou um aluno de
nome MeL menor de idade, da referida escola, que xingou e agrediu o policial.

Pois bem, esse policial tentou seguir o aluno para prendê-lo e agredi-lo, mas foi
proibido de entrar na escola pela Vice-Diretora, que trancou o portão, e pelos alunos,
que se mostraram solidários ao colega-

0 policial, de nome Carlos Amorim. chamou outras viaturas, que arrombaram a
porta da escola, agrediram aquele e também outros alunos, jogaram bomba de efeito
moral no pátio, quebraram vidraças e, enquanto agrediam barbaramente,
violentamente o estudante, apagaram as luzes da escola.

O fato fala por si. Nada mais precisaria ser dito. E essa a policia que temos? Essa
policia militarizada, que vê no cidadão um inimigo a ser eliminado? Que dá esse
exemplo à juventude, numa escola da rede estadual? E dai, a que assistimos?
Assistimos a um Governo frágil, débil, que não teve coragem de nomear um Ouvidor
de Policia, mesmo tendo sancionado na integra a lei. Um Governo que se rendeu às
pressões das cúpulas da Policia Militar e da Policia Civil. Um Governador que tem
dado demonstrações de fragilidade diante do aparato policial. E de se lamentar que
esse fato tenha acontecido.

As aulas estão suspensas na escola. a Secretaria da Educação, segundo informações
da Vice-Diretora, encaminhará segurança para a escola amanhã, porque o clima é de
grande hostilidade e enfrentamento. Inquérito foi aberto na delegacia de Venda
Nova, recebemos informação, que ainda não confirmamos, de que os policiais foram
afastados. Mas isso é muito pouco. Isso não é um fato isolado, é um fato que deve nos
levar a refletir, porque talvez nossos filhos e filhas não cortam esse risco. Mas os
filhos dos pobres da periferia sofrem permanentemente. Todos têm uma história para
contar, do que é sofrer uma violência policial.

E lamentável que isso aconteça. E lamentável que o Governador até agora não
tenha nomeado o Ouvidor de Policia de Minas Gerais. E lamentável que uma escola
viva uma situação dramática e caótica como essa. Inclusive, a Vice-Diretora
informou-me, hoje, que os cinco alunos que foram presos foram ameaçados de morte
pelos policiais se falarem alguma coisa.

As famílias estão com um medo e um tenor muito grandes em função do
acontecido. Talvez nem haja certeza de que os alunos tenham a liberdade de depor,
mesmo tendo sido presos, em função dessa pressão que seus familiares estão
exercendo.

A Diretora disse que a escola, como toda escola noturna, com os problemas das
contradições sociais que tem, com o desemprego. é uma escola violenta. E uma
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escola onde os professores fazem um esforço quase que sacerdotal para tentar mudar
essa realidade. E vem a policia, essa não foi a primeira vez, mas talvez a mais
dramática, mas outros alunos da escola já foram agredidos por policiais, e dá um
espetáculo de barbárie. de desrespeito aos direitos humanos, um exemplo do que é
termos no nosso Estado uma policia militarizada.

Na próxima quarta-feira, a escola vai estar presente na Comissão de Direitos
Humanos. Os professores vão paralisar as aulas, e os alunos virão, para cobrar que
este Poder não se cale, não fique omisso. Vamos debater essa questão na próxima
semana, porque ou mudamos essa policia ou ficaremos sujeitos às sombras do
passado, que vimos tão bem na sessão de ontem à noite, na votação da abertura do
processo de cassação dos mandatos dos três Deput4dos mineiros, que ocorreu por
serem representantes dos trabalhadores.

Que essas sombras do passado sejam apagadas da nossa memória histórica, para
podermos enfrentar o futuro com coragem. ousadia. com certeza de dias melhores.

• Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente. Srs. Deputados, membros da imprensa,

visitantes que nos honram com sua presença nesta reunião da Assembléia
Legislativa, queremos ter a ousadia. sem sermos pretensiosos, de estabelecer um
paralelismo entre os acontecimentos históricos vividos pelo parlamento nacional e
pelo parlamento mineiro no dia de ontem.

Ontem se tomou um dia histórico para os Legislativos nacional e mineiro.
porquanto numa sessão da Câmara dos Deputados. em Brasilia cassava-se o
mandato de um Deputado Federal mineiro acusado de ferir o decoro parlamentar, ao
dizer as suas supostas bravatas na Câmara Legislativa da cidade de Três Pontas,
minha região. No mesmo dia. à noite, numa sessão secreta desta Assembléia
Legislativa, votávamos requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, em que
se propunha a abertura de documentos sigilosos que nos levavam aos primórdios do
movimento militar de 1964, justamente no mês de abril, quando da cassação de três
Deputados Estaduais por Minas Gerais. Clodesmidt Riani. Dazinho e Sinval
Bambirra, lideres sindicais, operários.

Digo dia histórico para a Câmara dos Deputados e para a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais porque, na verdade, uma maioria de Deputados, na Câmara Federal
e na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. comportou-se com altivez, dignidade e
sensatez, ao tomar a atitude, lá em Brasília, de cassar o Deputado Federal Sérgio
Nava e, aqui em Minas Gerais, de abrir documentos sigilosos que levaram á cassação
política, por razões ideológicas e por sentimentos espúrios, de três Deputados, os
quais há pouco citamos.

O paralelismo que queríamos fazer da votação de Brasilia com a de Belo
Horizonte, especificamente desta Assembléia Legislativa, é o seguinte: lá existe o
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que a imprensa já chamou de "A Bancada de Sérgio Na,-,a" unia bancada de mais de
180 Deputados, pois foram 163 votos contrários á cassação. 20 abstenções e 10 votos
em branco, ou seja com quase 200 votos, essa é uma bancada maior do que muitos
partidos políticos da Câmara Federal. Boa parte dessa bancada está embutida no
chamado baixo clero e é composta justamente por aquele contingente de Deputados
que não têm expressividade na Câmara dos Deputados e se conduzem pelo
fisiologismo em busca de favorecimentos pessoais. inclusive, ilícitos, para sua
manutenção lá. Gostaria de dizer que esses quase 200 votos dados praticamente a
favor de Sérgio Naya, sejam os favoráveis, os em branco ou as abstenções, são de
pessoas que se comportaram de maneira melancólica. Gostaria de repetir aqui
palavras pronunciadas pelo Dr. Antônio Aureliano Sanches, ex-Secretário de
Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, filho do Dr. Aureliano
Chaves de Mendonça. digno ex-Governador de Minas Gerais na época do regime
militar e ex-Vice-Presidente da República. Ele disse, recentemente, em uma
solenidade no Sul de Minas, especificamente em Boa Esperança, quando o
Governador inaugurava um novo contorno asfáltico da cidade, o seguinte: se há
bandidos na política, são os eleitores bandidos que os elegem. Eu não digo menos
não. Sr. Presidente, Srs. Deputados que nos ouvem. Sempre dissemos que, se há
Deputados bandidos. há os eleitores bandidos que os elegem. A prova disso tem sido
a reação a movimentos como esse da Câmara dos Deputados, quando um Deputado,
há muito tempo denunciado por conduta duvidosa, que não nos cabe aclarar mais.
visto que muito já foi publicado pela imprensa. conseguiu um apoio significativo
entre seus colegas além da mobilização de um grande contingente de ônibus de seus
eleitores, que ainda o têm até como um pai na política. Pude comprovar esse fato
quando passava, recentemente, pela cidade de Nanuque. no Nordeste de Minas,
cidade onde Sérgio Naya é majoritário. Lá, alguns de seus eleitores diziam que
continuariam votando nele se não tivesse sido cassado. Por isso mesmo, sabemos que
esse fato tem que ser apreciado até do ponto de vista religioso, escatolôgico, porque
sabemos que há algo em comum em arcas misticas, em áreas religiosas, quando se
diz que somente 113 da humanidade, por ocasião do apocalipse, será salva, enquanto
213 serão condenados. Para algumas religiões. 113 da população mundial será
arrebatada para junto do Criador. Para outras religiões. 213 serão expurgados para
um planeta primitivo onde recomeçarão uma vida de trogloditas nas cavernas,
porque os milhões de anos de aperfeiçoamento aqui na Terra não lhes bastaram para
atingir um comportamento humano digno e altruísta

Sr. Presidente. Srs. Deputados, não nos causa estranheza que Deputados como
Sérgio Naya tenham quase 200 votos a seu favor durante um processo de cassação.
quando a sua vida foi colocada em jogo pela imprensa, quando as centenas de
processos que correm contra ele na justiça foram desvendadas. A imprensa teve
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papel decisivo nesse episódio de cassação. Aqui estão os mais diversos diários deste
País, desde Minas Gerais até outras partes do Brasil. com seus editoriais. enaltecendo
o processo de cassação de ontem, mas. ao mesmo tempo, pondo em dúvida até se não
foi o fato de estarmos num ano eleitoral que levou à cassação do Deputado.

E então, quando estabelecemos um paralelismo entre o episódio da cassação do
Deputado ontem. na Câmara Federal, e unia votação secreta aqui na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, queremos ousar emitir nossa opinião. Sabemos que a
maneira com que refletimos e raciocinamos aqui. ontem ã noite - quando se colocava
em jogo a abertura de documentos da época do movimento militar de 1964, que
levou a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, espuriamente. a cassar três
Deputados a esta Assembléia simplesmente por razões ideológicas -, fez-nos
estabelecer esse paralelo: por que será que 1/3 da Câmara Federal e 113 desta
Assembléia Legislativa demonstravam pontos de vista contrários à cassação do
Deputado lá e à abertura dos documentos de 1964 aqui, na Assembléia Legislativa?
E esse paralelo que tentamos estabelecer. Sabemos que alguns Deputados aqui se
manifestaram até com muita sinceridade, muitos pela abertura dos documentos.
outros contra. e. sendo uma sessão secreta - embora a ata vá se tomar pública por
decisão unânime desta Casa -, não gostaríamos de citar nome daqueles que se
manifestaram aqui. ontem, mas temos de deplorar o comportamento de certos
Deputados que adotam hoje um palavreado e até um comportamento que nos fazem
retroceder à barbárie que açoitava os romanos, comportamentos ignominiosos da
Santa Inquisição. Temos no nosso meio parlamentar, hoje, pessoas que ainda podem
ser confundidas com as daqueles tempos bárbaros da tortura e da Inquisição, e que,
se lhes fosse dada oportunidade. seriam capazes de arrancar olhos humanos à faca.
sem dó nem piedade. E é por isso que chamamos a atenção de pessoas que convivem
no meio humano, até hoje, com esse tipo de comportamento, porque queremos
remetê-las àquele rol que as religiões ou os grupos místicos dizem que serão banidos
da terra, porque na Era de Aquário eles não caberão neste planeta.

Respeitamos pontos de vista importantes manifestados aqui, ontem. contrários à
abertura dos documentos. Sabemos que alguns Deputados, com toda a serenidade.
com todo o respeito e com muita inteligência, tentaram impedir a abertura dos
documentos. Mas sabemos que outros o fizeram simplesmente pela preservação do
espírito corporativo, por preservação do espírito humano. indigno para unia raça
humana que se diz civilizada. Portanto. queremos. nessa comparação do que
aconteceu ontem.. em Brasilia, com o que aconteceu em Belo Horizonte, nesta
Assembléia Legislativa, dizer que gostaríamos de enaltecer a atitude de alguns
Deputados do PSDB. que aqui se manifestaram pela abertura dos documentos. e,
também, de Deputados do PDT, os quais posso citar nominalmente, porque tenho a
sua autorização, como o ilustre Deputado Alberto Pinto Coelho, do PPB. Também
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queremos enaltecer o autor do requerimento. Deputado Sebastião Navarro Vieira,
que tinha o pai Deputado, seguidor do então Partido de Representação Popular - PRP
-, de ideologia ligada a Plinio Salgado, considerado um elemento de direita. O
Deputado Sebastião Navarro Vieira Filho teve a dignidade de apresentar o
requerimento pela abertura dos documentos, mesmo sabendo que seu pai fez parte da
reunião que cassou os Deputados. E isso faz com que cresça no nosso conceito e na
nossa admiração a pessoa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a quem queremos
parabenizar. Queremos parabenizar. também, a Comissão que estudou e opinou pela
abertura dos documentos. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente, queremos fazer um comentário a respeito do projeto das taxas
judiciárias que está tramitando na Casa e que nós também aprovamos ao final do ano
passado, o que gerou urna celeuma muito grande. Criou-se até a imagem de que o
nosso partido tinha contribuído para a majoração dessas taxas. Depois ficou provado
que a nossa emenda não foi aprovada e sim urna outra subemenda.

Mas isso são águas passadas. O que queremos dizer é que, posterionnente, com o
trabalho da OAB, na pessoa do Dr. Marcelo Leonardo, e com a participação de
vários Deputados desta Casa, pensou-se exatamente em corrigir aquilo que foi
iniciativa do Governo do Estado, o fato de a classe mais sacrificada ter acesso à
justiça. Aliás, esse Governo tem sido infeliz. A sua equipe realmente é conflitante.
São pessoas que defendem interesses privados em detrimento de interesses públicos.
Isso nunca escondemos aqui na Casa, como é o caso do ensino público. que está cada
vez mais sucateado, a ponto de as escolas particulares continuarem recebendo bolsas
de estudo, quando a Constituição diz, no seu art. 203, que isso não pode ser
repassado. Mas aí vem aquela questão de mandar através da FUNORTE e de outras,
que não é o objetivo do nosso comentário. E o Governo. insensiveL coloca aqui para
votação urna tabela, pela qual torna-se inacessível às pessoas entrar com causas na
justiça. E. tentando corrigir, mandou uma tabela regressiva estabelecendo pontos.

Questionamos novamente, entrando. inclusive, com um substitutivo propondo a
eliminação dessas taxas judiciárias. E unia tributação dupla. Existem as custas
judiciais e a taxa judiciária. Então. entramos com um substitutivo, que está
tramitando nesta Casa.

O projeto de aumento das taxas, modificando a tabela, está na ordem do dia.
Chamo a atenção, principalmente dos juristas e constitucionalistas, daqueles que têm
preocupação e zelo com a coisa pública que analisem antes de votar o projeto que
está na ordem do dia, porque o Supremo Tribunal Federal reconhece que o reajuste
das taxas de custas restringe o acesso da população à justiça e, por isso, está
suspenso. Então, não podemos votar esse projeto, mesmo que esteja reformulado para
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tentar melhorar o projeto do Governo. Não estou com o número dele, mas ele está na
ordem do dia.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Com toda a credibilidade que
dedicamos aos órgãos da imprensa, na verdade, a afirmação de V. Exa. é um pouco
prematura, porque seria necessário que tivéssemos conhecimento do inteiro teor do
acórdão editado do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.

Comungo com a posição de V. Exa. no sentido de que esse projeto. que já se
encontra em tramitação na Casa. deve retornar à Comissão de Justiça. para que possa
ser adequado, se for o caso. à decisão que se proferiu no Supremo Tribunal Federal a
respeito daquele projeto votado no final do ano passado.

Estou de acordo com V. Exa. no que diz respeito à posição em que ele se encontra
hoje na Casa, porque é indispensável que retome à Comissão de Justiça. Mas não
concordo com V. Exa. quando diz que tem a noticia divulgada como o conteúdo
efetivo da decisão judicial. Só vamos conhecer o conteúdo efetivo da decisão judicial
no momento em que o acórdão estiver publicado no órgão oficial da União, na parte
relativa ao Poder Judiciário.

O Deputado Marcos Helênio - Agradeço o aparte do Deputado Arnaldo Penna, que
tem procurado apoiar nossas preocupações com projetos que podem ferir a Comissão
de Justiça. Ele é testemunha, na Comissão de Administração Pública, de que
entramos com um requerimento na semana passada, pedindo um debate sobre outro
assunto polêmico, que vai ser alvo de um conflito de poder. um  conflito de
competências, melhor dizendo, que é a questão da iniciativa para a regulamentação
da questão dos cartórios.

Vamos ter outra briga aqui dentro, porque o Tribunal de Justiça entende que a
iniciativa é dele. Entramos com um requerimento para também discutir essa questão.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Realmente, tivemos na semana
passada, Deputado. uma longa discussão a respeito do assunto. Penso que essa
discussão de iniciativas não tem que ser feita, até porque o Tribunal de Justiça já teve
a iniciativa do projeto de lei para regulamentar os concursos. Esse projeto chegou
aqui no final de 1996 e está tramitando na Casa.	 -

A iniciativa para a abertura do processo legislativo foi tomada pelo Tribunal de
Justiça. Agora, a forma de regulamentar esses concursos cabe ao Legislativo. Quem
pode abrir edital de concurso, quem vai aplicar provas, a maneira como elas deverão
ser realizadas, são detalhes que nós deveremos fixar na lei.

Tenho, por exemplo, noticia de que o Deputado José Bonifácio teria uni
substitutivo para apresentar a esse projeto do Tribunal de Justiça.

O que nós necessitávamos para regulamentar a matéria? Seria o ato de iniciativa
do Poder Judiciário. Esse ato se cumpriu quando o Poder Judiciário para aqui
remeteu o projeto de lei que regulamentava os concursos. Quanto a esse projeto de
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lei, nós, evidentemente, não estaremos submetidos às idéias do Tribunal, senão não
teria sentido a nossa presença aqui. A nossa presença aqui se manifestará nas
alterações que porventura façamos nesse projeto. Esperamos que esse debate
realmente ocorra. Acho que ele será importante. Já disse a V. Exa. na Comissão de
Administração Pública que, no momento em que essa matéria estiver tramitando nas
comissões para efeito de votação de pareceres, etc., será muito produtiva e muito
importante para esta Casa a presença daquelas pessoas que V. Exa. pretendeu
convocar para discutir essa matéria.

O Deputado Marcos Helênio - Muito obrigado. Deputado Arnaldo Perna São duas
situações que estamos discutindo, apenas para esclarecimento. Os Ministros do STF
acompanharam por unanimidade o voto do relator da ação. Carlos Mário Veloso, que
entendeu ser inconstitucional essa forma de cálculo para o valor das taxas. Como
advogado, concordo, aliás, tenho que concordar que a partir do acórdão é que se tem
realmente a posição quanto àquilo que foi decidido. Vamos aguardar. Enquanto isso,
a prudência nos diz que não podemos votar esse projeto antes de retorná-lo às
comissões. No afogadilho, isso não é possível, porque aquilo que pode parecer
benéfico para a classe dos advogados, para a população que vai ingressar em juizo
pode não ser. E preferível aguardar um pouco mais para tomar essa decisão.

Essa situação dos cartórios é outra discussão que temos que fazer. A iniciativa foi
tomada pelo Tribunal de Justiça. Há urna posição no sentido de que o Tribunal pode
realizar o concurso público sem ouvir esta Casa. Há questões polêmicas, então.
entendo que seria benéfico fazermos um debate aqui. com  representantes do
Judiciário, do Executivo e do Legislativo, evidentemente, para que não entrem
emendas esdrúxulas, que chegam ao ponto de dizer que quem está no cargo em
caráter precário poderá ter uma soma de pontos a mais. Isso é inconstitucional, isso
não pode prosperar. E interessante que tenhamos cautela em todas as iniciativas que
tomarmos.

Estou chamando a atenção de todos. também, para a questão das bolsas de estudo.
Esse é um outro problema Nós não temos competência para destinar verbas para
bolsas de estudo. Entidades e fundações estão sendo criadas para receber. Bolsas
estão sendo dadas até para 3 0 grau. A Constituição é muito clara. Fala em ensino
fundamental e ensino médio, de P a S' série. Para o 3° grau, não pode. Isso
aconteceu com a FUNORTE, que pediu bolsas para cursos de Pedagogia. Esses
repasses são inconstitucionais. O Estado assume a destinação de verbas públicas para
bolsas quando é declarada a falta de vagas, o que não é o caso de Montes Claros e de
outros lugares que têm recebido-

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Acho muito importante a ex-posição de
suas idéias. A importância se dá pelo fato de que V. Exa. pretende esclarecer o que
pretende apurar. Talvez não tenha ainda apurado, mas apure. Entretanto, eu sou
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muito preocupado com minhas palavras e com as suas palavras, porque as palavras
são mal interpretadas e, quando ditas irresponsavelmente, podem ferir inocentes. E
fato. V. Exa. expõe com muita claitvidência, e vamos examinar isso. A Constituição
proibe a distribuição de bolsas para o 3° grau. e quando existe a vaga na escola
pública é proibido seu repasse para escolas particulares.

Mas. no caso de Januária. no Norte de Minas, não existia vaga. Houve apenas um
vestibulat feito pela UNINORTE ou pela UNIMONTES, quando se estabeleceu a
Faculdade de Pedagogia da UNINORTE. do Rui Menezes. Naquela época, parece-me
que houve 400 inscrições, e passaram 150, ou houve 800 inscrições e passaram 400,
não sei ao certo. O fato é que professoras primárias, que primavam pelo
aprimoramento de seu conhecimento, não teriam condições de continuar seus
estudos, porque R$120.00 por mês é uma mensalidade carissima. O projeto da
estadualização das faculdades precisa ser levado a sério. Por que, então, não são
encampadas pela UEMG essas faculdades ou universidades, que, diga-se de
passagem. tanto no corpo docente quanto no discente. são inocentes? Sena porque,
em Januária. tanto o corpo docente da CEIVA quanto o da UNINORTE ou o da
UNIMONTES se equiparam ao das faculdades particulares. às vezes as
sobrepujando. Temos que examinar o espírito da lei, ver onde está a verdade. Se
houver erro, que se puna o responsável. Nós devemos tomar muito cuidado para que
não venhamos a nos expor também de uma forma severa, perversa e, o que é pior,
farisaica.

O Deputado Marcos Helênio - Deputado Raul Lima Neto, gostaria de dizer-lhe que
realmente devemos ter muito cuidado, porque o que veio às minhas mãos não será
motivo de debate agora, será melhor analisado posteriormente.

Concluindo, Sr. Presidente. foi uma relação de alunos que estariam regularmente
matriculados, mas quem nos garante que eles são, pelo menos. carentes? Esse
assunto é muito problemático, e voltaremos a discuti-lo em outra oportunidade.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente. como V. Exa. pode verificar, de plano,
a inexistência de "quorum", pediria que fosse encerrada a reunião.

• Sr. Presidente - E regimental.
• Deputado Péricles Ferreira - Queria apenas lembrar a V. Exa., Sr. Presidente.

que, em primeiro lugar, nós temos um "quorum" e temos matéria importante na
pauta, como os vetos que estão inclusive sobrestando a pauta, motivo pelo qual
solicitaria a V. Exa. que coloque a matéria em votação e, caso não exista "quorum"
para esta, proceda ao encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai determinar a recomposição do
"quorum". Solicito ao Sr. Secretário que proceda à recomposição do "quorum".
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O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, ainda nos encontramos na Y Fase da

ja Parte da reunião, a não ser quejá tenham terminado os oradores inscritos para esta
fase. Vê-se de pronto a existência de número para prosseguir nesta fase da reunião.
Na fase de votação, talvez fosse o caso de se verificar o "quorum". Gostaria de
perguntar a V. Exa. se realmente já terminou a P Parte da reunião.

O Sr. Presidente - Queria informar ao prezado Deputado que, no momento,
existem no Plenário, mais ou menos. 22 Deputados. número insuficiente para o
prosseguimento da reunião. A Presidência determina que se faça a recomposição do
"quorum".

O Deputado Antônio Júlio - Quando solicitamos o encerramento, de plano, desta
reunião, só havia no Plenário quatro Deputados. Assim que fizemos o pedido, houve
uma entrada maciça de Deputados. Mas quando fizemos a solicitação, até por
respeito aos oradores inscritos, o Deputado falava apenas para quatro Deputados. Por
isso, fizemos o pedido e continuamos insistindo para que V. Exa. encerre, de plano, a
reunião, por falta de "quorunf.

O Sr. Presidente - Concordo com V. Exa.. mas como, no momento, não há
"quorum". a Presidência determinou a recomposição.

O Deputado Raul Lima Neto - E regimental. O Regimento Interno dispõe. de
forma muito clara, que, quando se pede o encerramento, de plano, da reunião, pode-
se fazer a recomposição do "quorum", porque também é um artificio parlamentar
esvaziar o Plenário quando não se quer votar, voltar para dar "quorum" ou também
esvaziar o Plenário se não se quer ouvir alguém. De sorte que o que V. Exa. faz é
regimental: recompor o "quorum" .

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

• Sr. Secretário (Deputado Wilson Pires) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Portanto, há "quorum"

para a continuação dos trabalhos.
2 Parte (Ordem do Dia)

PFase	 -
Abertura de Inscrições

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

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

nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos - aprovação, na 9a Reunião
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Ordinária, dos Requerimentos n os 2.538198, do Deputado Paulo Schettino; 2.543,
2.544. 2.546 e 2.548/98. da Comissão de Direitos Humanos; e do Projeto de Lei n°
1.457197, da Deputada Bibe Brandão; e de Saúde - aprovação, na lia Reunião
Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.601/98, do Deputado Durval Angelo, e do
Requerimento n° 2.551198, da Comissão de Saúde (Ciente. Publique-se.)

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Angelo e outros, solicitando.

na forma regimentaL a realização de reunião especial para homenagear a Paróquia
Cristo Redentor, do Baneiro, pela passagem dos seus 30 anos. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
e oportunamente fixará a data.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano. a inexistência de "quorum"

para continuação dos trabalhos e encerra a reunião. convocando os Deputados para a
reunião de debates de amanhã, dia 17. às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 95- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

Às onze horas do dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hel y Tarqumio, José Militão
(substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do
PSDB). Antônio Júlio. Sebastião Costa. Marcos Helênio e João Batista de Oliveira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o Presidente.
Deputado Hely Tarquimo, declara abertos os trabalhos. informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado José Militão
que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado
pela Comissão. a Presidência dispensa a leitura da ata. considera-a aprovada e
solicita aos Deputados que a subscrevam. A seguir. acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designa os relatores mencionados: Projetos de
Lei n°s 1.660 a 1.662. 1.664 e 1.667198 (Deputado Antônio Júlio); 1.663 e 1.669198
(Deputado João Batista de Oliveira); 1.665/98 (Deputado Ermano Batista); 1.666/98
(Deputado Sebastião Costa); 1.668 e 1.670 a 1.672198 (Deputado Antônio Genaro).
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ns 1.555 e 1.581197 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.614198 (relator: Deputado João
Batista de Oliveira); e 1.650198 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Marcos Helênio); e pela inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela
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ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.519197 (relator: Deputado Marcos Helênio). O
Projeto de Lei n° 1.128197 teve sua discussão e votação adiadas em virtude de
requerimento aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s
1.472197, 1.645 e 1.651198 tiveram sua apreciação adiada em virtude de pedidos de
prazo feitos pelo relator e deferidos pela Presidência, O Projeto de Lei n° 1.597198 foi
retirado da pauta, atendendo a requerimento aprovado pela Comissão. Os Projetos de
Lei n°s 1.527197 e 1.632198, que receberam pareceres concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, tiveram sua discussão e
votação adiadas em virtude de pedidos de vista deferidos pela Presidência. Passa-se à
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n0s 1.574197 (relator: Deputado João Batista de
Oliveira); 1.589/97 com a Emenda n° 1; 1.624 a 1.626/98 (relator: Deputado Marcos
Helênio); 1.620 e 1.628198 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Antônio Júlio).
Nos termos regimentais, o Presidente determina o envio do Projeto de Lei n°
1.519197 ao Plenário, para inclusão do parecer em ordem do dia. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavranira da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antônio Júlio - Marcos Helênio - Jorge Hannas.
ATA DA 803 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quinze minutos do dia dois de abril de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Kernil Kumaira, Durval
Angelo, SebastiAo Helvécio. António Roberto e José Mi]itáo (substituindo este ao
Deputado Mauri Torres, por indicação da Bancada do PSDB). membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Kemil Kumaira,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Durval Angelo que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada é subscrita pelos membros presentes.
A seguir. o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento da correspondência enviada pelo Sr. Sylo
Costa. Conselheiro do Tribunal de Contas, e pelo Sr. Antônio de Faria. Vice-Reitor
da UEMG. Na fase de distribuição de matérias, o Presidente designa o Deputado
Sebastião Helvécio para relatar o Projeto de Lei n° 1.141197, no 10 turno, e o
Deputado Durval Angelo para relatar o Projeto de Lei n° 1.322/97, no 1° turno.
Passa-se à Ja Fase da Ordem do Dia. O Presidente retira da pauta os Projetos de Lei
n°s 1.026196, 1.543197 e 1.609198 por não atenderem os pressupostos regimentais.
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Após. o Deputado Sebastião Helvécio. relator do Projeto de Lei n° 1.123/97, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constuição e Justiça. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Passa-se à 2° Fase da Ordem do Dia. A Presidência submete a votação os
Requerimentos n°s 2.509198, do Deputado Paulo Nau. e 2.517/98. do Deputado
Durval Angelo. São as proposições aprovadas por unanimidade. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavrattira da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Sebastião Helvécio. Presidente - Wanderley Ávila - Mauri Torres - Alvaro Antônio

- Arnaldo Penna.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°s 11 A 30 AO PROJETO DE LEI N°

1.548/97
(Redação nos Termos do Art. 138. § 10, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei no
6.763. de 26/12175, que consolida a legislação tributária do Estado e dá outras
providências.

A proposição tramita em regime de urgência e recebeu. inicialniente, parecer da
Comissão de Constituição e Justiça por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade com as Emendas n°s 1 a 3.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária também manifestou-se
favoravelmente ao projeto e apresentou-lhe as Emendas n°s 4 a 10.

Em Plenário, foram apresentadas as Emendas n°s 11 a 30. dos Deputados José
Bonifácio. Ronaldo Vasconceilos. José Milhão. Geraldo da Costa Pereira, Péncles
Ferreira. Marcos Helênio. Antônio Júlio e Anderson Adauto, e a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 17, do Deputado Olinto Godinho. cabendo agora a esta Comissão
aprecia-Ias.

Fundamentação
As Emendas n°5 11 e 12, do Deputado José Bonifácio. que tratam do regime

simplificado de microempresas e vendedores ambulantes, não devem ser acolhidas.
seja porque a matéria já foi tratada no Projeto de Lei n° 1.452197, aprovado nesta
Casa e encaminhado à sanção. seja porque o pagamento por meio de carnês é matéria
a ser disciplinada no regulamento do novo Estatuto das Microempresas, que também
disciplinará a adesão dos vendedores ambulantes ao tratamento tributário
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diferenciado, o que já consta no citado projeto.

Também a Emenda n° 13, do Deputado José Bonifácio, não deve ser admitida uma
vez que o produto da arrecadação da Taxa Judiciária diz respeito exclusivamente à
contraprestação de serviços pela justiça de primeira e segunda instâncias, sob o
comando do Tribunal de Justiça, sendo que as propostas priorizadas em audiências
públicas regionais e incluídas no orçamento anual do Estado, de forma ampla, não se
inserem no âmbito dessa contraprestação. A própria Emenda n° 7. já acolhida,
explicita o fato gerador da cobrança da Taxa Judiciária.

A Emenda n° 14, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, que propõe aumento da
aliquota do JCMS sobre cigarros e produtos de tabacaria para 35%. deve ser
rejeitada, unia vez que a Emenda n° 9, apresentada por esta Comissão, trata
adequadamente da questão, deixando para o Regulamento do ICMS a possibilidade
de aumentar a carga tributária sobre os cigarros em até 30%, desde que os Estados
limítrofes façam o mesmo, de modo a conter o contrabando que impera no setor.

A Emenda n° 15, do Deputado José Militão, não deve ser admitida em face do
acolhimento da Emenda n° 21, do mesmo Deputado, que prevê anistia para crédito
tributário oriundo de situação específica que atende ao princípio da razoabilidade.

Também do Deputado José Militão. a Emenda n° 16 deve ser rejeitada, porque o
diferimento proposto para as faixas mais altas do consumo de energia elétrica por
estabelecimento do distribuidor e para estabelecimento de produtor rural, além de
dificultar a operacionalidade. encerra beneficio fiscal que depende de prévia
celebração de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ -, nos termos do art. 155, XII. °g'. da Constituição Federal.

A Emenda n° 17, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, que trata do
parcelamento de crédito tributário devido por cooperativa de produtores rurais, não
deve ser admitida, uma vez que proposta de parcelamento em 60 meses já consta no
Projeto de Lei n° 1.452197, beneficiando não só as microempresas e as empresas de
pequeno porte como também as cooperativas de produtores rurais. A Subemenda n° 1
à Emenda n° 17, do Deputado Olinto Godinho. pela mesma razão, não deve ser
acolhida.

A Emenda n° 18, do Deputado Péricles Ferreira, abre precedente que não deve ser
aceito, uma vez que inibe o setor de controle e fiscalização nas saídas com gado
bovino, além de significar anistia retroativa para débitos. ao  propor isenção de
tributo ou penalidade na apuração de diferenças de valores do ICMS relativas aos
exercícios de 1996 e anos anteriores. Rejeitamos a emenda.

A Emenda n° 19, do Deputado Marcos Helênio. propõe que seja de 1 5OkWh por
mês a isenção do ICMS incidente sobre energia elétrica para consumo residencial.
Considerando razoável estender a isenção dos atuais 30kWh para 90kWh mensais,
acolhemos a emenda na forma da Subemenda n° 1.
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A Emenda n° 20. também do Deputado Marcos Helênio, deve ser admitida na

forma da Subemenda no 1. uma vez que a alteração dos valores da Tabela J.
relacionada à cobrança da Taxa Judiciária, atende ao principio da capacidade
contributiva. Em conseqüênci;4 ficam prejudicadas a Emenda n° 3 e a Subemenda n°
1 à Emenda n°3.

Acolhemos a Emenda n° 21, do Deputado José Militão, que visa a corrigir
injustiça, anistiando crédito tributário decorrente de situação específica, qual seja, de
contribuinte que emitiu nota fiscal após a data limite fixada para sua utilização,
sendo certo que não se justifica. em diversos casos, a formalização do crédito
tributário ou sua inscrição em divida ativa, uma vez que o ICMS foi tempestivamente
escriturado nos livros fiscais, e o imposto, espontaneamente recolhido pelo
contribuinte.

A Emenda n° 22 - do Deputado Antônio Júlio, que prevê compensação do ICMS
para o contribuinte que tenha crédito com o Estado. deve ser admitida. uma vez que
amplia as hipóteses de compensação já previstas na Emenda n° 4. desta Comissão, e
nos arts. 1° e 5° do projeto. dando nova redação ao art. 218 da Lei n°6.763, de 1975.

A Emenda n° 23, do Deputado Ronaldo Vasconceilos. de conteúdo semelhante ao
da Emenda n° 14, a qual pretende taxar em 40% as operações com cigarros e
produtos de tabacaria, não deve ser admitida, em face do tratamento adequado a
essas mercadorias previsto na Emenda n° 9. desta Comissão.

As Emendas n°s 24 a 29, do Deputado Anderson Adauto, pretendem alterar a
redação dos dispositivos da citada lei que tratam das multas. notadamente os arts. 54
a 56. 98 e 120, a que se refere o art. 1° do projeto. No entanto, sabendo-se que a
multa é penalidade e considerando-se que a proposta original do projeto já reduz as
multas em 50%, esta Comissão rejeita as referidas emendas.

A Emenda n° 30, também do Deputado Anderson Adauto, não deve ser acatada,
devendo ser sublinhado que a Subemenda n° 1 à Emenda n° 10, apresentada ao final
deste parecer, já atende os produtores rurais, ressalvando as atividades produtivas no
tocante ao aumento da alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica. Quanto
ao ólco diesel. o retorno à aliquota de lS%. após 2 anos de manutenção da alíquota
de 12%. se justifica em função de não ter havido aumento da receita do JCMS
recolhido pelo setor, conforme previamente acertado por ocasião da redução de 6
pontos percentuais.

Por ser oportuno, a fim de dar tratamento adequado ao setor de locação de
veículos, estamos propondo a Subemenda n° 1 à Emenda n° 6, aprimorando a
redação do dispositivo que se pretende acrescer à legislação tributária estadual.

Apresentamos ainda a Subemenda n° 1 à Emenda n° 10. a fim de ressaltar que as
atividades produtivas desenvolvidas pelos produtores rurais mineiros não serão
atingidas pelo aumento da alíquota da energia elétrica.
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Este relator apresenta, ainda. a Emenda n° 31, que propõe remissão para créditos

tributários com valor até RS300.00, e a Emenda n° 32, que limita o ajuizaniento de
execução fiscal a R$ 1.000,00, como já ocorre no nível da União, de modo a evitar
que toda a máquina estatal seja acionada para cobrar débitos de valores irrisórios.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição das Emendas n os 11 a 15 e 23 a 30

e da Subemenda n° i à Emenda n° 17; e pela aprovação das Emendas n°s 21e 22.
Apresentamos as Emendas n°s 31 e 32, a Subemenda n° 1 à Emenda no 6. a
Subemenda n° i à Emenda n° 10. a Subemenda n° i à Emenda n° 19 e a Subemenda
ri0 i à Emenda n° 20, ficando prejudicadas em conseqüência da apresentação desta. a
Emenda n° 3 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3.

SUBEMENDA N° i À EMENDA N°6
Acrescente-se onde conter:
"Art. .... - Ficam reduzidos a 50% (cinqüenta por cento) os valores previstos nos

subitens 5.1, 5.3, 5.6 e 5.15 da Tabela D. a que se refere o art. 115 da Lei n°6.763,
de 26 de dezembro de 1975, com a redação dada pelo art. 50 da Lei n° 12.425, de 27
de dezembro de 1996, em relação a veículos destinados a locação..

SUBEMENDA No 1 A EMENDA N° 10
Acrescente-se ao art. 12 da Lei no 6.763, de 26112175, a que se refere o art. Y.

seguinte § 14:
"Art. 30 - ....................................................
§ 14- O disposto na alínea "g" não se aplica ás operações com energia elétrica

destinada às atividades produtivas desenvolvidas pelos produtores nirai&".
SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°19

Acrescente-se onde conter:
"Art. .... - Fica concedida isenção do ICMS nas operações internas realizadas com

energia elétrica destinada ao consumo residencial de até 90kWh (noventa quilowatts-
hora) por mês.".

SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°20
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação:
"Art. 40 - Fica criada a Tabela J. anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Parágrafo Único - A aplicação de qualquer percentual nas faixas constantes na

tabela não poderá resultar em valor inferior a R$30,00 (trinta reais).".
"TABELA 3
Lançamento e Cobrança da Taxa Judiciária
(a que se refere o art. 104 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975)

VALOR DA CAUSA 1 VALOR DA
TAXA
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Até R$5.000.00	1.0%
De R$5.000.00 a	1.5%
R$10.000.00
Acima de	 2.0%"
R$10.000.00

EMENDA N°31
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Ficam remitidos. na data da publicação desta lei, os créditos tributários,

inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não. com  valor de até 115300,00
(trezentos reais), considerado individualmente cada Processo Tributário
Administrativo - PTA.".

EMENDA N°32
Acrescente-se onde convier:
" Art. .... - A Fazenda Pública Estadual não promoverá execução fiscal enquanto o

crédito tributário de cada contribuinte inscrito em divida ativa não atingir o
montante de 1151.000.00 (mil reais).".

Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Roberto Amaral - Sebastião

Navarro Vieira - José Braga - Antônio Júlio - Gilmar Machado (voto contrário).
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.538/97

Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do
Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.

Nos termos regimentais, a proposição foi examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que exarou parecer por meio do qual concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma em
que foi apresentada.	 -

Agora, cumpre a este órgão colegiado apreciar o projeto em caráter deliberativo,
conforme dispõe o art. 103, 1. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Instituído na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, o referido Centro tem

por objetivos, estabelecidos em seu estatuto: proporcionar a seus associados recreação
social. esportiva e cultural; colaborar com o poder público, com os organismos
estatais e com as entidades privadas em atos civico-patrióticos; e, enfim tomar
iniciativas que exaltem e preservem o patrimônio artístico-cultural do Rio Grande do
Sul, comemorando e respeitando suas datas e vultos históricos.
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Consideramos justo, portanto, que se conceda a essa entidade o pretendido titulo

declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.538197 na forma
apresentada.

Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Gilmar Machado. relator.

PARECER PARA TURNO CINICO DO PROJETO DE LEI N° 1.580/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ivo José, o projeto de lei em epigrafe tem por escopo

declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Sonho de Criança com sede no
Município de Ipatinga.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, cujo parecer concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade
na forma em que foi apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
do art. 103, 1. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Consideramos a concessão do titulo declaratório de utilidade pública à Creche

mencionada uma medida das mais oportunas e justas, haja vista que ela presta
relevantes serviços de apoio a crianças carentes de até 6 anos, residentes no
Município de Ipatinga. nas áreas de saúde, higiene e educação.

Conclusão
Em razão do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.580/97 na

forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.589197
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, da Deputada Elbe Brandão. visa a declarar de

utilidade pública a Liga Brasileira de Radioamadores - LABRE-MG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Após o exame preliminar do projeto pela Comissão de Constituição e Justiça que
concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a
Emenda n° 1. cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos
termos do art. 102. c/c o art. 103, 1, 'a". do Regimento Interno.

Fundamentação
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A LABRE-MG promove e estimula o estudo científico e o desenvolvimento técnico

de seus jurisdicionados no campo das telecomunicações. Colabora com a fiscalização
dos serviços de radioamador, em conformidade com a legislação pertinente. Promove
atividades filantrópicas, culturais. educativas, recreativas e desportivas, com o
objetivo de desenvolver o espírito associativo, a harmonia e a coesão entre os
membros de seu quadro social.

Além disso, promove a realização de eventos cívicos, visando a incentivar o culto à
Pátria, às instituições, à famí li a e à dignificação do homem.

A vista do caráter filantrópico e educativo da instituição, somos favoráveis a que
lhe seja outorgado o titulo declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.589197 com a

Emenda n°1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.616197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Djalina Diniz, o projeto de lei em epigrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário
José Vieira Filho, com sede no Município de Ninheira.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
em que foi apresentada.

De acordo com o art. 103. 1. "a". do Regimento Interno, cumpre a este órgão
colegiado, agora, examinar a matéria em caráter deliberativo.

Fundamentação
A referida Associação é urna sociedade civil sem fins lucrativos cujo objetivo,

consagrado em seu estatuto. compreende a promoção de serviços que possam
contribuir para o fomento técnico e econômico das explorações agropecuárias, bem
como a congregação de esforços e iniciativas comunitárias que visem à melhoria do
nível cultural, social e econômico das famílias rurais.

E evidente, pois, a oportunidade e a conveniência de se elevá-la à categoria
daquelas reconhecidamente de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.616197 na forma

original.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Bené Guedes. relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.635198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei n° 1.635198
tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Carmo do Paranaíba. com sede no Município de Carmo
do Paranaíba.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A APAE de Carmo do Paranaiba funciona há mais de dois anos, tem personalidade

jurídica. não possui fins lucrativos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas,
que não percebem remuneração pelo exercício de seus cargos, conforme atestam os
documentos anexados ao processo, por exigência do disposto na Lei n° 12.240. de
5/7/96, que prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública.

Assim, não encontramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.635/98 na forma proposta.

Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarqilinio. Presidente - Antônio Júlio. relator - Jorge Hannas - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.637198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios. o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Unidos do Vale, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do art. 102. ifi. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação é sociedade civil com personalidade jurídica própria, está

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

Por cumprir as condições estabelecidas pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, conforme
atestam os documentos anexados ao processo. está apta a receber o título de utilidade
pública.

Conclusão



rÀ

417
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.637198 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarqunuo. Presidente - Antônio Júlio. relator - Marcos Helênio - Jorge

Hamias,
PARECER PARA TURNO tJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.639198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 1.639198, do Deputado Bené Guedes, visa a declarar de
utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Manoel Figueiredo
Linhares. com sede no Município de Astolfo Dutra.

Publicada em 1913198, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar.
conforme dispõe o Regimento Interno.

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

personalidade jurídica. e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que não
recebem pagamento pelo exercício dos cargos que ocupam.

Diante do que foi dito. depreendemos que ela cumpre os requisitos constantes nas
leis que disciplinam o processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.639/98 na forma proposta.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarqüínio. Presidente - Marcos Helênio. relator - Jorge Hannas - Antônio

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.646/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Dilzon Meio, tem por escopo declarar de
utilidade pública a Sociedade Esportiva Real Madri. com  sede nq Município de
Itaúna.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A Sociedade Esportiva Real Madri é sociedade civil sem fins lucrativos, com

personalidade jurídica própria. Em funcionamento há mais de dois anos, os membros
de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício dos
cargos que ocupam.

Verifica-se que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de
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5/7196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Não há óbice, portanto, à tramitação da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.646198 como apresentado.

Sala das Comissões. 15 de abril de 1998,
Hely Tarquimo. Presidente - Jorge Hanna. relator - Antônio Júlio - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO CJMCO DO PROJETO DE LEI N° 1.647198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.647198. do Deputado Dilzon Melo. visa a declarar de
utilidade pública a Loja Maçônica Harmonia e Justiça de Capitólio n° 39. com sede
no Município de Capitólio.

Publicada em 2013198. veio a matéria a esta Comissão para exame prelimiiiir.
conforme dispõe o art. 188. c/c o art. 102. ifi. "a". do Regimento Interno.

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

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em exame, uma
vez que a instituição preenche os requisitos constantes nas leis que disciplinam o
processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.647198 na forma proposta.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarqüinio. Presidente - Marcos Helênio. relator - Jorge Hannas - Antônio

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.648198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista. o projeto de lei em tela visa a declarar de
utilidade pública o Lar Hermes Antônio Pinto, com sede no Município de
Governador Valadares.

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do art. 188. c/c o art. 102. ifi. "a u . do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como sustentação a Lei n° 12.240. de 5/7/96, que
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estabelece os requisitos necessários à declaração de utilidade pública.

A entidade em questão atende às condições da citada lei, conforme ilustram os
documentos anexados ao processo, e por tal razão está apta a receber o título
declaratório ora proposto.

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.648198 na forma proposta.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarqumio, Presidente - Marcos Helênio. relator - Antônio Júlio - Jorge

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.653198
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.653198, do Deputado Francisco Ramalho, visa a declarar de

utilidade pública as Obras Sociais da Paróquia São João Batista. com sede no
Município de Visconde do Rio Branco.

Publicada em 21/3/98, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
Examinados os documentos que instruem o processo. verificou-se que a entidade

mencionada tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto, pois a instituição de
que trata cumpriu os requisitos estipulados pela Lei n° 12.240, de 517/96. que regula
a outorga do titulo declaratôrio de utilidade pública.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.653198 na forma proposta.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.	 -
Hely Tarqilínio. Presidente - Marcos Helênio. relator - Jorge Hannas - Antônio

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.658198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto. o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Nova Esperança de Paracatu,
com sede no Município de Paracatu.

Publicada em 21/3/98, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar, em
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atendimento ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com a documentação

indispensável à declaração de utilidade pública. prevista na Lei n° 12.240, de 517/96,
que regula a matéria.

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

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.658198. nos termos em que foi redigido.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Helv Tarqumio, Presidente - Jorge Hannas. relator - Antônio Júlio - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.659198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.659198, do Deputado Ronaldo Vasconceilos. visa a declarar
de utilidade pública a Loja Maçônica Acácia do Borá n° 209, com sede no Município
de Sacramento.

Publicada em 21/3/98, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar.
conforme dispõe o art. 188. c/c o art. 102. ifi. "a", do Regimento Interno,

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

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idõneas, que nada
recebem pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em exame, unia
vez que a instituição preenche os requisitos constantes nas leis que disciplinam o
processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas. concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.659198 na fonas proposta.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarqumio, Presidente - Jorge Hannas. relator - Antônio Júlio - Marcos

Hei ênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.660198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 Projeto de Lei n° 1.660198, do Deputado José Henrique. visa a declarar de
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utilidade pública o Lar dos Meninos do Coração de Jesus da Comunidade dos
Flechas de Abre Campo, com sede no Município de Abre-Campo.

Publicada em 26/3/98, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102. 111. TM a". do Regimento Interno.

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

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em exame, uma
vez que a instituição preenche os requisitos constantes nas leis que disciplinam o
processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.660/98 na forma proposta.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antônio Júlio. relator - Marcos Helênío - Jorge

s.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.661198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei a° 1.661198, do Deputado Wanderlev Ávila. visa a declarar de
utilidade pública a Associação Pró-Desenvolvimento Comunitário Sagrado Coração
de Jesus. com sede no Município de Rio Vermelho.

Publicada em 2613198, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o Regimento Interno.

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

personalidade jurídica. e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que não
recebem pagamento pelo exercício dos cargos que ocupam.

Verificamos. assim, que ela cumpre os requisitos constantes nas leis que
disciplinam o processo declaratório de utilidade pública.

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda somente
para acrescentar a sigla SCJ ao nome da entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.661/98 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Desenvolvimento

Comunitário Sagrado Coração de Jesus - SCJ -, com sede no Município de Rio
Vermelho.".

Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antônio Júlio. relator - Marcos Helênio - Jorge

11.anaç.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.664/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ibrabim Jacob. o Projeto de Lei n° 1.664198 visa a declarar
de utilidade pública o Movimento em Prol do Povo de Minas Gerais, com sede no
Município de Ipatinga.

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

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei if 12.240, de 5/7/96, que estabelece os requisitos

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

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

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.664198 na forma proposta.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antônio Júlio. relator - Marcos Helênio - Jorge

Fiannng.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.672198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório	 -

A proposição em exame, do Deputado Bené Guedes, tem por escopo declarar de
utilidade pública a Associação das Pioneiras de Leopoldina - APIL -, com sede no
Município de Leopoldina.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação é sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade

jurídica própria. Em funcionamento há mais de dois anos, os membros de sua
diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício dos cargos
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que ocupam.
Verifica-se que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de

517/96. que disciplina a declaração de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.672198 na forma original.

Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarqunuo, Presidente - Marcos Helênio. relator - Antônio Júlio - Jorge

Hannas.
PARECER PARA njpqo ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.670198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Wanderlev Ávila. o projeto de lei em epigrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Fraternidade Feminina da Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais - FFGLMMG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para ser examinada
preliminarmente, nos termos do arL 188. c/c o art. 102. ifi. "a'. do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria está regulada pela Lei n° 12.240, de 517196, que estabelece como

requisitos para que as entidades possam ser declaradas de utilidade pública: ter
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos, não ter fins
lucrativos, e serem seus Diretores pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício
dos cargos.

Analisada a documentação que instrui o auto de processo, denota-se o pleno
atendimento a tais quesitos legais.

No entanto. tendo em vista que o art. 1° da proposição omitiu a sigla da entidade. a
qual faz parte da sua denominação oficial. cumpre-nos apresentar emenda, na parte
conclusiva deste parecer, para sanar a questão.	 -

Conclusão
Em face do ex-posto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.670198 com a Emenda n° 1, nos seguintes termos.
EMENDA No 1

Dê-se ao art. I a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade Feminina da Grande

Loja Maçônica de Minas Gerais - FFGLMMG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.".

Sala das Comissões. 15 de abril de 1998-
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Hely Tarquinio. Presidente - Marcos Helênio. relator - Jorge Hannas - Antônio

Júlio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.112197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe. do Deputado José Bonifácio, altera dispositivos da Lei
n° 10361. de 27112/91.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/3/97, a matéria foi distribuída a esta
Comissão para exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do ali. 195. c/c o art. 103. V, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame tem por escopo alterar o "caput' do art. 18 e o parágrafo único

do art. 24 da Lei Florestal mineira. Na nova redação proposta o primeiro dispositivo
citado determina que as pessoas fisicas ou jurídicas façam seu registro e o renovem
anualmente também na Secretaria da Fazenda, e não, apenas no IEF, enquanto o
segundo estabelece que o documento apropriado para fins de controle de transporte,
movimentação e armazenamento de produto ou subproduto florestal é uma guia
fiscal específica, vedado o uso de selo.

Florestas e flora são matéria de competência legislativa concorrente entre a União,
os Estados membros e o Distrito Federal, conforme preceitua o ali. 24. VI. da Carta
Magna.

A União cabe tão-somente editar as normas gerais sobre o tema, que estão
consubstanciadas na Lei Federal n° 4.771 7 de 1519165, que institui o Código
Florestal, e com as quais está o projeto em consonância.

No que concerne à iniciativa parlamentar, aplica-se a regra do art. 65. "caput". da
Constituição Estadual. porquanto a matéria não se inclui entre as de competência
reservada.

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

do Projeto de Lei n° 1.112/97.
Sala das Comissões. 21 de março de 1997.
Hely Tarqumio, Presidente - Antônio Júlio. relator - Sebastião Costa - Ermano

Batista - Gilmar Machado (voto contrário) - Ivair Nogueira.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.112/97

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em tela objetiva alterar
dispositivos da Lei n° 10.561, de 27/12191.

Publicada a proposição foi distribuída às comissões competentes, para receber
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parecer. Procedendo ao exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e
Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria. Compete-nos, agora, emitir parecer quanto ao seu mérito.

Fundamentação
Por força do art. 18 da Lei no 10.561, de 27/12/91, conhecida como Lei Florestal

Mineira, ficam obrigados ao registro e ã sua renovação anual, no órgão competente,
as pessoas fisicas ou jurídicas que explorem, utilizem, consumam, transformem,
industrializem ou comercializem produtos e subprodutos da flora.

O projeto em análise define a Secretaria de Estado da Fazenda e o Instituto
Estadual de florestas - IEF - como os órgãos onde se fará o registro e exclui o termo
"industrialização" da relação de atividades acobertadas pela lei.

Em seu art. 2°. o projeto modifica também o parágrafo único do art. 24 da citada
lei, dispondo que o Poder Executivo instituirá guia fiscal apropriada, vedado o uso de
selo, para acobertamento do transporte, da movimentação e do armazenamento de
tais produtos.

Tal medida extingue o uso do Selo Ambiental Autorizado - SAA -? instituído pelo
IEF, por meio da Resolução n° 3. de 21112/92, para acobertar tais atividades. O Selo,
integrante da documentação relativa ao licenciamento de desmate, serve como
complemento da Guia de Controle Ambiental. criada pela citada resolução e usada
para fornecer dados sobre o fornecedor, o destinatário e o transportador dos produtos
e dos subprodutos florestais. Tais documentos, que não têm a natureza de documento
fiscal. embora acompanhem as notas fiscais. objetivam o controle mais efetivo, por
parte do Estado, da exploração dos recursos da flora. A guia libera o contribuinte a
consumir, utilizar e comercializar. Já o SAA controla a exploração, o transporte, a
movimentação e o armazenamento do produto florestal, propiciando que se detecte a
origem dos produtos ou dos subprodutos florestais.

E importante frisar que somente a guia não é suficiente para exercer o controle do
ponto de vista ambiental.

Nesse sentido, a extinção do Selo será extremamente prejudicial para o controle
ambiental no Estado. O comando de se proceder ao registro, nos termos a que se
refere o projeto, é desnecessário, pois. pela legislação estadual vigente, operações
geradoras de ICMS obrigam o responsável a se inscrever no cadastro de
contribuintes da Secretaria de Estado da Fazenda.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.112/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 18 de junho de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho, relator - Ronaldo Vasconcelios.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.112/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

O projeto de lei em consideração, do Deputado José Bonifácio, altera dispositivos
da Lei n° 10561. de 1991, que dispõe sobre a política florestal do Estado.

huicialinente, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que
emitiu parecer por sua constitucionalidade, legalidade ejuridicidade. Em seguida, foi
examinado pela Comissão de Meio Ambiente, que opinou por sua rejeição.

Cabe, agora, a esta Comissão pronunciar-se quanto aos seus aspectõs financeiros e
orçamentários.

Fundamentação
A proposição não traz repercussão financeira e orçamentária, limitando-se ao

aspecto da fiscalização que o Estado exerce sobre o manejo de produtos e
subprodutos florestais. Visa a alterar dispositivo da Lei florestal que trata da emissão
de documentos para fins de comprovação de exploração autorizada, quanto ao
transporte, estoque, consumo ou uso de produto e subproduto florestal- O documento
previsto para tal comprovação, nos termos do "caput" do art. 24 da citada lei, é a
nota fiscal, com menção expressa à licença concedida ao fornecedor ou ao produtor
rural. Portanto, a nota fiscal, associada à licença, constitui o instrumento de controle
quanto àqueles aspectos.

No entanto, paradoxalmente, o parágrafo único do art. 24 da mesma lei determina
que o Poder Executivo instituirá documento apropriado para o acobertamento do
transporte, da movimentação e do armazenamento daqueles produtos, observado o
disposto no art. 147 da Constituição do Estado. Nos termos da Constituição, o
documento fiscal emitido pelo município produtor acoberta a saída de carvão vegetal.
Existe, portanto, uma aparente contradição entre o disposto no 'caput' do artigo e o
texto de seu parágrafo único. Mas fica caracterizado que todo o controle deve ter por
base o documento nota fiscal.

A Lei Florestal resultou de ampla discussão e negociação entre os setores
envolvidos e interessados. Entendiam alguns que a nota fiscal não seria documento
apropriado para se ter um adequado controle ambiental da exploração de recursos
florestais, inclusive pelo fato de ser adulterada ou falsificada com relativa facilidade.
Ao fazer a regulamentação da lei aprovada, o Poder Executivo criou o Selo
Ambiental Autorizado - SAA. Este, junto com a Guia de Controle Ambiental - GCA
-, possibilitaria controle não fiscal. No entanto, já ocorreram graves casos de
falsificação desses documentos, e o selo ambiental já foi objeto de compra e venda,
transformando-se em verdadeira moeda. Na prática, o selo ambiental funciona como
controle do ritmo de exploração e do quantitativo total de produção previsto na
licença. Na verdade, o controle do ritmo é uma ingerência indevida na atividade
econômica, pois diversos fatores podem levar o empresário a ter interesse em
produzir mais ou menos rapidamente. 0 selo ambiental pode ser substituído por um
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simples controle interno e pelo entrosamento entre o IEF e a Secretaria da Fazenda.
Basta, para tanto, confrontar os quantitativos de carvão expressos nas notas fiscais,
com menção à licença, com o volume de produção autorizado.

A outra modificação proposta no projeto refere-se à exclusão da obrigatoriedade do
registro e de sua renovação anual para as pessoas físicas e jurídicas que
industrializem sob qualquer forma, produtos e subprodutos da flora, permanecendo
o encargo para aqueles que os exploram, utilizam, consomem, transformam ou
comercializam. Por ser a operação de transformação semelhante ou até mesmo igual
à de industrialização, não julgamos justo retirar a obrigatoriedade tão-somente para
os que industrializam os produtos.

Pretende ainda o projeto de lei substituir os termos "no órgão competente por "na
Secretaria de Estado da Fazenda e no Instituto Estadual de Florestas". Quando da
elaboração e da discussão da Lei Florestal, os produtores entenderam ser melhor o
emprego dos termos "órgãos competentes" para evitar o estabelecimento de
duplicidade de controle e maiores exigências burocráticas. Ao falar em "órgãos
competentes". a Lei florestal estaria se referindo às imposições legais já existentes.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.112197 com a

Emenda n° 1, a seguir apresentada:
EMENDA N° 1

Inclua-se no art. 1°. após o termo "transformem", o termo "industrializem".
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Sebastião Helvécio. Presidente - Wanderley Ávila. relator - Arnaldo Perna -

Alvaro Antônio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.380197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna. o projeto de lei em pauta institui a
obrigatoriedade da publicação de lista de veículos furtados. roubados ou
desaparecidos que forem localizados pelos órgãos de segurança do Estado.

Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, foi esta
distribuída à Comissão de Defesa do Consumidor. que opinou por sua aprovação e
lhe apresentou a Emenda n° 1.

Em obediência aos termos regimentais, vem o projeto, agora, a esta Comissão para
receber parecer.

Fundamentação
O projeto em tela torna obrigatória a publicação de lista de veículos furtados,

roubados ou desaparecidos que forem localizados pelos órgãos de segurança. A
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proposição estabelece, ainda que a lista será elaborada mensalmente, até o quinto
dia Útil do mês subseqüente ao de referência, devendo ser encaminhada aos órgãos de
imprensa, afixada em todas as repartições policiais do Estado e divulgada pela
Internet. Dispõe, também, que. transcorridos três anos da recuperação, o veículo que
não for resgatado por seu legítimo dono poderá ser leiloado pelo Estado, após se
esgotarem as providências para a localização do proprietário.

Vale salientar que o orçamento do Estado inclui dotações orçamentárias para fazer
face às despesas com a publicação da relação prevista no projeto de lei em exame.
Todavia, pelo nível de detalhamento do orçamento estadual, não podemos especificar
em que dotação se efetivará o gasto em questão. Saliente-se, finalmente, que é de
responsabilidade de cada unidade orçamentária a realização das despesas com
publicação afetas à sua competência.

A Imprensa Oficial estabelece em R$27.30 o valor da publicação, por centímetro,
no "Minas Gerais", o que representa R$4.368.00 por página. Todavia, acreditamos
que tal não acontecerá com a publicação mensal da lista de veículos roubados, razão
por que apresentamos emenda que torna obrigatória sua publicação por esse jornal.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.380197 no 1

turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor. e
com as Emendas n°s 2 e 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - A Secretaria de Estado da Segurança Pública fará publicar, por meio da

Imprensa Oficial, a lista mensal dos veículos recuperados pelos órgãos de segurança,
contendo as características de cada veículo, a data da recuperação e o local onde se
encontram acautelados.".

EMENDA N°3
Suprimam-se do art. 2° os termos "divulgada através da Internei".
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998
Sebastião Helvécio, Presidente, Wanderley Ávila. relator - Arnaldo Penna - Alvaro

Antônio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI 14° 1.414/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em análise tem por objetivo
criar o Programa de Incentivo à Implantação de Matadouros e Mercados Públicos
Municipais e dar outras providências.

Publicada em 27/9/97. foi a proposição distribuída a esta Comissão para ser
submetida a exame preliminar quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade, nos termos do art. 195. c/c o art. 103. V. 'a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise visa a incentivar a construção e a reforma de matadouros

e mercados públicos municipais. estimular a melhoria da qualidade dos produtos e
dos serviços de abastecimento alimentar e incentivar o aumento da produtividade e
da renda dos produtores rurais.

O apoio do Estado será dado pelo Poder Executivo, que celebrará convênios com os
municípios que tiverem interesse em aderir ao programa, e consistirá basicamente no
seguinte: prestação de assistência técnica na elaboração de projetos; construção,
ampliação e reforma de matadouros e mercados públicos; estimulo e orientação na
criação de serviços municipais de fiscalização e inspeção sanitária. capacitação de
servidores municipais para a execução de serviços locais de vigilância sanitária e
promoção de campanhas educativas sobre as vantagens do consumo de carnes
provenientes de abate inspecionado pelo poder público.

A matéria objeto do projeto insere-se no âmbito da competência comum do Estado
membro, conforme preceitua o art. 23. II e VIII da Constituição da República, "ia
verbis":

"Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municípios:

1- ............................................................
II - cuidar da saúde e assistência pública. da proteção e garantia das pessoas

portadoras de deficiência;

Vifi - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar".
A Constituição Estadual, por sua vez, determina explicitamente a competência

desta Casa para a apreciação de tais matérias, exigindo que elas sejam disciplinadas
por meio de lei em sentido estrito, que deve ser sancionada pelo Chefe do Poder
Executivo.

E oportuno salientar que a Carta mineira dispõe ainda, em seu art. 247. "caput".
que o Estado adotará programas de desenvolvimento rural destinados a fomentar a
produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar
do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo, compatibilizados com a
política agrícola e o plano de reforma agrária estabelecidos pela União.

Dessa forma, não encontramos óbice de natureza juridico-constitucional á
tramitação da proposição nesta Casa.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.414/97.
Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
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Jorge Eduardo de Oliveira. Presidente - Jorge Hannas. relator - Wilson Pires -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.414197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em tela cria o Programa de
Incentivo à Implantação de Matadouros e Mercados Públicos Municipais e dá outras
providências.

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Saúde emitiu
parecer favorável quanto ao mérito. Agora. nos termos regimentais. cabe a esta
Comissão manifestar-se sobre os aspectos econômicos e orçamentários.

Fundamentação
O projeto em estudo estabelece um programa de incentivo ã implantação de

matadouros e mercados públicos municipais, no qual se destacam o estímulo à
melhoria da qualidade dos produtos e serviços de abastecimento alimentar e das
condições de inspeção sanitária e de abate de gado no Estado.

Existem no Estado cerca de 12.300 estabelecimentos que comercializam carne, dos
quais 70% efetuam abate de animais de forma clandestina.

No que se refere aos matadouros municipais. embora o Chefe do Poder Executivo
tenha vetado recentemente dispositivo da Proposição de Lei n° 13.598, informando
que já existe programa do BDMG voltado para essa área e que seria prejudicial a
implantação de norma paralela, entendemos ser válida a proposição em tela, assim
como no que se refere aos mercados públicos municipais. A autora do projeto diz o
seguinte: "Uma outra preocupação do projeto que ora apresentamos diz respeito à
falta de higiene existente nos logradouros públicos onde ocorrem as feiras,
notadamente nos municípios de pequeno porte das regiões menos desenvolvidas de
Minas, no Norte e no Nordeste do Estado. A construção de mercados municipais,
com orientação técnica do órgão estadual competente, permitirá o aprimoramento
das condições de comercialização locais, beneficiando os pequenos ptodutores rurais
e o consumidor final".

No orçamento do Estado para 1998, a Secretaria de Assuntos Municipais destina
R58.962.400.00 do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FADEM -
para apoio à execução de obras de infra-estrutura urbana e rural. A Secretaria de
Transportes e Obras Públicas destina R$3.794.600.00 a apoio financeiro a
municípios para execução de obras de infra-estrutura.

A proposição, em seu art. 5°. define os recursos do programa, ressaltando-se os
provenientes de dotações orçamentárias e de fundos estaduais destinados a
programas de saneamento ou de desenvolvimento de infra-estrutura.
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Os eventuais interessados em investir na área sempre podem recorrer às linhas de
crédito existentes, a exemplo do Programa de Apoio à Implantação de
Empreendimentos Industriais Estratégicos - PROE-Indústria - e do Programa de
Apoio ã Implantação de Agroindústrias Estratégicas - PROE-Agroindústria -,
instrumentalizados por meio do Fundo de Desenvolvimento das Indústrias
Estratégicas - FUNDIEST -. mas a implantação de um programa específico para
aquelas áreas terá o mérito de priorizar o setor.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.414/97 no l

turno. na forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998-
Sebastião Helvécio. Presidente - Alvaro Antônio. relator - Mauri Torres -

Wanderlev Avia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.465/97

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Wanderlev Avia, o Projeto de Lei 11° 1.465197 dispõe
sobre medidas educativas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência, o
uso de drogas e as doenças sexualmente transmissíveis e dá outras providências.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.

Em seguida, veio o projeto a esta Comissão para. nos termos regimentais, receber
parecer.

Fundamentação
A situação alarmante por que passa a sociedade e. de forma especial. a criança e o

adolescente, em face da violência, do uso de drogas e da disseminação de doenças
sexualmente transmissíveis. vem exigindo das autoridades medidas efetivas não só
de combate a esses maleficios como também de proteção aos jovens.

Mais preocupante se toma a questão se considerarmos que a midia vem usando,
para propaganda dos mais diversos produtos, apelos baseados na violência e na
sensualidade: músicas induzem ao uso de drogas ou dão a estas um aspecto de
banalidade: filmes violentos são apresentados na televisão em horários os mais
diversos, inclusive naqueles que fogem ao controle dos pas, por estarem estes
ausentes de suas casas.

Diante dessa situação, que perverte e brutaliza a juventude, toma-se necessário
mobilizar a sociedade para a participação em projetos que visem a reverter esse
quadro e selecionar o que está sendo oferecido pela mídia às crianças e aos
adolescentes.
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Muito oportuno, portanto, o projeto sob comento, pois visa a esclarecer pais e

responsáveis sobre a conveniência da programação apresentada e orientar as próprias
crianças e adolescentes em seu comportamento diante da violência, das drogas e das
doenças sexualmente transmissíveis, de maneira simples e acessível.

Tornam-se necessárias, entretanto, algumas alterações no projeto, de maneira a lhe
conferir maior clareza. Com esse objetivo, optamos pela substituição de um
parágrafo e pela supressão de outro.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.465/97 com as

Emendas n°sl e 2, redigidas a seguir:
EMENDA N° 1

Dê-se ao § 2° do art. 3° a seguinte redação:
"Art.3° - ...................
§ 2° - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se à programação veiculada no

período compreendido entre 8 e 22 horas.".
EMENDA N°2

Suprima-se o § 30 do art. 30
Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira. Presidente - Wilson Pires, relator - Jorge Hannas -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.472197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 30196, o projeto em epígrafe da nova redação ao art. 6° da Lei n°
7.373. de 3110178.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 25/10/97 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça de Política Agropecuária e Agroindustrial e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, de acordo com o art. 102. M. "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Lei n° 7.373. de 3/10/78, dispõe sobre a legitimação e a doação de terras

devolutas do Estado em zona urbana e de expansão urbana. O art. 6° dessa lei
disciplina os terrenos devolutos do Estado compreendidos na zona de expansão
urbana, estabelecendo que área de 2.000m 2. edificada, pode ser legitimada em nome
de quem a venha ocupando de boa-fé por mais de 2 anos.

0 projeto em análise propõe que a área a ser legitimada em zona de expansão
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urbana seja reduzida dos atuais 2.000m-para 1.000m2.

Do ponto de vista do ordenamento jurídico, não vislumbramos óbice material ou
formal. Com efeito, cabe aos Estados membros, por força do disposto no art. 25,
"caput". c/c o art. 26. IV. da Constituição da República, legislar sobre as suas terras
devolutas. No âmbito da Constituição do Estado, as áreas devolutas são reguladas sob
duplo aspecto: o da manifestação prévia da Assembléia Legislativa nos processos de
alienação e concessão de terras devolutas (art. 62. XXXII) e o do limite máximo de
área que pode ser alienada ou concedida (art. 247).

No tocante ao limite máximo, a Carta Estadual apenas o estabelece para as áreas
compreendidas na zona rural. Relativamente à autorização prévia deste Poder. essa
medida em nada interfere no que diz respeito ao estabelecimento de limites. A regra
da manifestação visa tão-somente à fiscalização dos bens imóveis que a
administração pública pretende sejam alienados ou concedidos pelo Estado.

Do ponto de vista formal. a iniciativa do processo legislativo encontra guarida no
art. 65. "caput". da Carta mineira, tendo em vista que a matéria não está reservada a
órgão ou Poder.

Não obstante a inexistência de vicio jurídico a comprometer a tramitação do
projeto, ponderamos a necessidade de assegurar a regra atualmente em vigor para
aqueles que, na data de publicação desta lei, já tiverem entrado com o seu pedido de
regularização de posse. Com isso, visamos a não frustrar expectativa de direito, que,
certamente, poderá ser objeto de demanda junto ao Poder Judiciário. Para tanto.
apresentamos, na conclusão deste parecer. a Emenda n° 1.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.472197 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O disposto nesta lei não se aplica aos que tenham solicitado

regularização de posse até a data de sua publicação.'.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 1998.	 -
Hely Tarqumio. Presidente - Antônio Júlio, relator - Jorge Hannas - Marcos

Helõnio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.493197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

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

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para ser apreciada
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preliminarmente, nos termos do disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240. de 5/7/96, que estabelece

critérios para a concessão de títulos declaratórios de utilidade pública.
A propósito, cumpre-nos mencionar o art. 10 da citada lei, que condiciona a

outorga do referido diploma ao preenchimento das seguintes condições: a entidade
deve ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos, e os
membros da sua diretoria devem ser idôneos e não remunerados pelo exercício dos
cargos.

Considerando-se que tais requisitas foram plenamente atendidos, não
vislumbramos óbice de natureza jurídica à aprovação do projeto de lei em exame.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.493/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1998.
Hely Tarqunuo, Presidente - Marcos Helênio. relator - Antônio Júlio - Jorge

Hannas.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.514197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em epígrafe
visa a fazer com que a administração pública comunique o resultado obtido nos
exames aos candidatos que se submeterem a concurso público.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 15111197, a matéria foi distribuída a esta
Comissão para ser submetida a exame preliminar quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em pauta institui o envio de telegrama àquele que tiver se submetido

a concurso público, comunicando-lhe o resultado alcançado, seja a aprovação, com a
respectiva classificação, seja a reprovação.	 -

Conforme determina o art. 50, XXXIII. da Constituição da República, cabe aos
órgãos públicos prestar a todos os cidadãos informações do seu interesse particular-

Entende-se por informação a comunicação eficaz e adequada sobre noticia de
interesse particular ou coletivo. Tal é o objetivo que o projeto de lei sob comento visa
a atingir.

Em que pese ao comando constitucional genérico, o Decreto Estadual n° 34.706, de
1993, que aprova o Regulamento Gemi de Concurso Público. é omisso quanto ao
tema.

A conveniência da medida, própria de regimes democráticos, não só possibilita o
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conhecimento do resultado das provas ao candidato, mas também imprime seriedade
aos concursos e credibilidade aos órgãos que os promoveia reiterando o espírito do
principio da publicidade, que norteia os atos administrativos.

E relevante ressaltar que o projeto de lei não cria encargos para a administração
pública, visto que o parágrafo único do seu art. 10 prevê a inclusão do custo do
telegrama na taxa de inscrição.

Inexiste, pois, óbice de natureza jurídico-constitucional ou qualquer impedimento
para a concretização do que se propõe.

Todavia, dentro do espírito da razoabilidade pelo qual deve pautar-se a atuação
administrativa, faz-se mister restringir a abrangência da medida proposta, no
interesse da própria administração pública, que teria grande dificuldade de notificar
por telegrama todos os candidatos de um concurso, aprovados ou não. Para que a
medida seja viável, propomos, por meio de emenda que apresentamos ao final deste
parecer, que apenas os aprovados sejam comunicados pessoahnente, o que atingirá
perfeitamente os objetivos almejados.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.514197 com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes do Estado ficam obrigados a comunicar, por telegrama, aos
candidatos aprovados no concurso por eles promovido, no prazo de 10 (dez) dias
contados da publicação do resultado. a sua aprovação e a respectiva ordem de
classificação.".

Sala das Comissões, 15 de abril de 1998.
Hely Tarqílini o. Presidente - Jorge Hannas, relator - Antônio Júlio - Marcos

Helênio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.548/97

Comissão de Constituição e Justiça	-
Relatório

O projeto de lei em tela. do Governador do Estado. encaminhado a esta Assembléia
por meio da Mensagem n° 236197. tem por finalidade alterar a Lei n° 6.763, de
26112175. e dar outras providências.

Publicada em 3112197, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária cabendo a esta Comissão emitir
parecer quanto aos aspectos de juridicidade. constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188. c/c o art. 102. III. "a". do Regimento Interno.

Em face de pedido de urgência formulado na mensagem governamental, o projeto
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passa a tramitar na forma do art. 208 do mesmo Regimento.

Fundamentação
O projeto sob exame visa a atualizar a legislação tributária do Estado, consolidada

pela Lei n° 6.763, de 1975, especialmente quanto à fiscalização e ao cumprimento
das obrigações tributárias estaduais.

O art. 1° da proposição introduz alterações em dispositivos da citada lei
relacionados a multas e penalidades (arts. 53 a 56 e 224), tais como ajuste na base de
cálculo das multas, com a adoção da Unidade Fiscal de Referência - UFJR -, e
modificações nos percentuais a serem calculados sobre o valor da Taxa de
Expediente por falta de pagamento (art. 98).

O art. 1° dá, ainda, nova redação aos arts. 100, 104, 105. 107 e 108 da mesma lei,
ao dispor, também, sobre a base de cálculo, o contribuinte e a forma de recolhimento
e a fiscalização da cobrança da Taxa Judiciária, cuja receita será repassada ao
Tribunal de Justiça para atender às despesas com pessoal, outros custeios e despesas
de capital. como antecipação de parte de duodécimos a que se refere o art. 162 da
Constituição do Estado.

Outros dispositivos da lei que o projeto pretende alterar, no art. 1°, dizem respeito
à aplicação de multas sobre o valor da Taxa de Segurança Pública por falta de
pagamento (art. 120) e à autorização dada ao Poder Executivo para permitir a
quitação de créditos do Estado, inscritos em dívida ativa, mediante dação em
pagamento ao Tesouro do Estado de bens móveis novos e imóveis (art. 218).

Por sua vez- o art. 2° do projeto tem por objetivo incluir a cobrança do imposto
relativo a circulação de mercadorias sobre os combustíveis para aviação.

Já o art. 30 da proposição acrescenta dispositivos a artigos da mesma lei, alguns
dos quais aumentam a carga tributária nas operações relativas a energia elétrica para
consumo residencial e a circulação de cigarros, artigos de tabacaria e bebidas
alcoólicas, exceto cervejas, chopes e aguardentes de cana ou de melaço.

No art. 40, o projeto cria a Tabela J. anexa à citada lei, referente a lançamento e
cobrança da Taxa Judiciária. de que trata o art. 104 da mesma lei, elevando
substancialmente o desembolso do contribuinte, em relação aos valores hoje
cobrados.

Do ponto de vista da competência e da iniciativa, o projeto não contém vícios nem
irregularidades, atendendo, pois, ao disposto no art. 24, 1. da Constituição da
República, e coaduna-se com os dispositivos da Carta Magna que versam sobre o
Sistema Tributário Nacional.

Cumpre assinalar que, embora seja discutível se as custas e a Taxa Judiciária
devem ter idêntica base de cálculo, não há óbice constitucional a que, para tais
tributos, se aplique a mesma base de cálculo, pois a Carta Federal, no art. 145, § 2°,
impede apenas que as taxas tenham a mesma base de cálculo de impostos.
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Quanto ao argumento de que é proibida a vinculação da receita dessa taxa a

determinado órgão, cabe assinalar que a Constituição da República não alude, no art.
167. IV. ao gênero "tributo" (como fazia a Emenda Constitucional n° 1, de 1969, no
§ 20 do art. 62), mas. sim, à espécie" imposto", diversa da espécie t1 f conforme
recente decisão do Plenário do STF. ao deferir, em parte, em 17/4/97, medida
liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.556-7, requerida pela
Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG-BR -, tendo como
requeridos o Governador do Estado e a Assembléia Legislativa de Pernambuco e
como relator, o Ministro Moreira Alves.

O dispositivo modificador do art. 105 da referida lei contém impropriedade
terminológica. Ele menciona "processo judicial, contencioso ou administrativo",
quando é sabido que não existe no nosso sistema jurídico nenhum "processo judicial
administrativo". Faz-se necessário, portanto, corrigir tal expressão. o que fazemos
por meio da Emenda n°1.

Outro ponto que merece reparo diz respeito ao dispositivo que modifica o § 2° do
art. 218 da mesma lei, o qual estabelece que a dação em pagamento, judicial ou
administrativa, importa confissão irretratável da dívida, com renúncia a qualquer
impugnação ou recurso. Cumpre esclarecer que tal proposta fere o disposto no inciso
XXXV do art. 5° da Constituição da República. segundo o qual a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Apresentamos, pois. a
Emenda n° 2 para corrigir tal impropriedade.

Outro ponto que necessita ser modificado são os valores estabelecidos pela Tabela
J. criada pelo art. 4° do projeto, com o objetivo de adequá-la à capacidade
contributiva do cidadão. principalmente do de renda mais baixa, que geralmente é
parte em causas de menor valor. Por esse motivo apresentamos a Emenda n° 3.

Finalmente, cumpre assinalar que, após a análise desta Comissão, a proposição
será submetida à apreciação da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
que certamente avaliará com mais propriedade o mérito dos valores financeiros e dos
percentuais alterados pelo projeto ou nele incluídos.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.452/97 com as Emendas n°s 1 a 3, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 105 da Lei n° 6.763. de 26112175, a que se refere o art. 1°.

a seguinte redação:
"Ar	1°- ......................................................
Art. 105 - O contribuinte da Taxa Judiciária é a pessoa natural ou jurídica que

propuser, em qualquer juízo ou tribunal, a ação ou o processo judicial, contencioso
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ou não contencioso, ordinário, especial ou acessório.'.

EMENDA N°2
Suprima-se o § 2° do art. 218 da Lei n°6.763, de 26112/75, a que se refere o art. P.

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 104 da Lei n°6.763. de 26112175, a que se refere o art. 1 0, a redação

que segue, suprimindo-se, ainda, o art. 4°:
"Art. 10 - ......................................................
ML 104 - A Taxa Judiciária tem por base de cálculo o valor da causa, aplicando-se

sobre este a aliquota de 0,8 % (oito décimos por cento) para determinação da quantia
a ser cobrada.

Parágrafo único - A causa de valor inestimável, carta rogatória carta de ordem,
carta precatória, processos de competência do Juizado Especial, mandado de
segurança, ações criminais e agravos será cobrado o valor de R$48,00 (quarenta e
oito reais), que será atlrili7ado anualmente pela variação da UFIR ou outro índice
que vier a substituí-Ia.".

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Hely Tarquimo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Gilmar

Machado (voto contrário) - Antônio Genaro - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.548197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei n°
6.763, de 26112/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

Cumpridas as formalidades regimentais e atribuído regime de urgência à
tramitação do projeto, a proposição, inicialmente. foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que opinou por sua constitucionalidade, legalidade e
juriclicidade com as Emendas n°5 1 a 3, que apresentou.

Agora, cabe a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua competência.
Fundamentação

A proposição em tela promove substanciais alterações no pagamento de multas
relativas aos tributos estaduais, reduzindo-as para 0,15% (atualmente. são cobrados
0,30%) do valor do imposto, por dia de atraso, o que perfaz um percentual de 4,5%
ao mês.

Outra inovação é o limite máximo da multa estabelecido em 12% na hipótese de
espontaneidade no recolhimento do principal e acessórios, nos casos de falta de
pagamento, pagamento a menor ou intempestivo do imposto.

Visando a aumentar a receita do Estado e a assegurar o adiantamento de parte dos
duodécimos ao Poder Judiciário, que receberá o produto da arrecadação da Taxa
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Judiciária, a proposição majora os valores da referida taxa cobrada em relação ao
ajuizamento de procedimentos judiciais, estabelecendo um valor mínimo de R$48,00
para causas com valor de até R$ 1.000,00, conforme a Tabela J anexa à lei, que é
progressiva em termos absolutos e regressiva em termos percentuais, sendo certo que
as causas com valor acima de R$300.000.00 serão taxadas em 0,3% sobre o seu
valor.

Observe-se que a Emenda n° 3. da Comissão de Constituição e Justiça, já
promoveu a adequação dos valores previstos na Tabela J à capacidade contributiva
do cidadão que busca a prestação jurisdicional, estabelecendo maior taxação para as
causas de maior valor.

Como a Lei Federal n° 9.099, de 1995, isenta da taxa judiciária as causas de
competência do Juizado Especial, apresentamos a Subemenda n o i á Emenda n° 3,
visando a adequar a redação do parágrafo único do art. 104 da Lei n°6.763, de 1975,
a que se refere o art. lO do projeto.

Também num esforço para aumentar a receita do ICMS do Estado de modo a
sustentar o custeio da máquina administrativa, a proposição aumenta de 12% para
25% a alíquota do ICMS incidente nas operações com combustível para aviação e
gasolina e álcool para fins carburantes, bem como aumenta de 25% para 30% a
aliquota incidente sobre bebidas alcoólicas, energia elétrica, cigarros e produtos de
tabacaria.

De modo a acompanhar o perfil dos setores gravados com a majoração das
alíquotas. beneficiando-os com a sua redução após prazo a ser estabelecido em
regulamento, o ari. 3° do projeto acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei n° 6763. de
1975, que autoriza o Executivo a reduzir a carga tributária para até 25%.

Importa salientar que a majoração de alíquota do ICMS independe de autorização
do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, por não se tratar de
beneficio fiscal previsto na alínea 'g' do inciso XII do art. 155 da Constituição
Federal. Ri no entanto, a exigência da anterioridade prevista no art. 150. III. alínea
"b". da Lei Maior, podendo vigorar a majoração somente no ano seguinte ao da
publicação da lei que a estabeleceu.	 -

A proposição elastece a possibilidade de quitação de créditos tributários inscritos
em dívida ativa com dação em pagamento de bens móveis; a atual redação do art.
218 permite apenas a quitação com bens imóveis. Ao regulamento, caberá definir a
forma, o prazo e as condições em que se efetivará o pagamento pela nova
modalidade.

Outra possibilidade de quitação de créditos tributários inscritos na dívida ativa até
3019197 é inserida no art. 5° do projeto, podendo o contribuinte utilizar Titulos da
Divida Contratual Securitizada e da Dívida Agrária de responsabilidade do Tesouro
Nacional, que são admitidos como caução para garantia de débito. nos termos do ar(-
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827 do CPC e do art. 789 do Código Civil. Deve-se lembrar, ainda, em relação aos
TDAs. o disposto no art. 11, ifi. do Decreto Federal n°578, de 24/6/92.

Visando a ampliar o prazo do beneficio fiscal, de 3019197 para 30111/97, e a
explicitar a hipótese de recebimento pelos municípios que fazem jus à cota-parte do
ICMS, nos termos do inciso IV do art. 158 da Constituição Federal, apresentamos a
Emenda n°4, que dá nova redação ao "caput" e ao § 2° do art. 5° do projeto.

Por ser oportuno, apresentamos a Emenda n° 5, visando a estabelecer nova
hipótese de incidência da taxa de expediente cobrada em função de atos de
autoridades administrativas, razão pela qual acrescentamos parágrafo ao art. 4 0 do
projeto, a qual acresce subitem à Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n° 6.763,
de 1975, com a redação dada pelo art. 50 da Lei n° 12.423, de 17/12196.

Também apresentamos a Emenda n° 6, propondo a redução em 50% dos valores da
taxa de segurança pública cobrada de empresas que atuam no setor de locação de
veículos. O incentivo se justifica em função da iminência de tais empresas
transferirem suas atividades para outros Estados que conferem tratamento tributário
diferenciado a esse ramo de atividade.

Este relator também apresenta a Emenda n° 7. em que propõe nova redação ao art.
100 da Lei n° 6.763, de 1975, a que se refere o arL 1° do projeto, de modo a
explicitar o fato gerador da cobrança da taxa. mantendo parte da primitiva redação
do referido art. 100. uma vez que a taxa somente pode ser arrecadada para custear o
gasto com o exercício regular do poder de policia ou com serviços públicos de
respectiva atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
efetivamente à sua disposição.

Apresentamos a Emenda n° S. que visa a incluir artigo no projeto, a fim de dar
nova redação ao item 1 do § 6° do art. 29 da Lei n°6.763, de 1975, a fim de adequar
a redação do referido dispositivo da legislação tributária estadual ao disposto na Lei
Complementar Federal n° 87, de 1996, a chamada Lei Kandir. notadamente em
relação ao bem destinado a uso ou consumo do estabelecimento, que recebeu novo
tratamento tributário da legislação federal.

Este relator apresenta a Emenda n° 9, para suprimir o subitem g. 1 do inciso 1 do
art. 12 da Lei n° 6763. de 1975, a que se refere o art. 3° do projeto. devendo ser
definido em regulamento o aumento da carga tributária dos cigarros e dos produtos
de tabacaria, dos atuais 25% para até 30%, desde que o aumento também seja
adotado pelos Estados limítrofes

Por último, este relator apresenta a Emenda n° 10. de modo a ressalvar que o
aumento da aliquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica para consumo
residencial não se aplica à irrigação nem à atividade agropecuária-

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.548/97 no
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10 turno, com as Emendas nos 1 a 3. da Comissão de Constituição e Justiça, a última
na forma da Subemenda n o 1, e com as Emendas n°s 4 a 10. a seguir apresentadas.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°3
Suprima-se a expressão "nos processos de competência do Juizado Especial" do

parágrafo único do art. 104 da Lei n° 6.863, de 26 de dezembro de 1975, a que se
refere o art. 1° do projeto.

EMENDA N°4
Dê-se ao "caput' e ao § 2 0 do art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a permitir a quitação de créditos

tributários do Estado inscritos em dívida ativa até 30 de novembro de 1997 por
intermédio de Títulos da Dívida Contratual Securitizada e da Divida Agrária de
responsabilidade do Tesouro Nacional, desde que estejam custodiados em contas
mantidas por pessoas jurídicas junto à Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos - CETIP.

§ 1° - .................................
§ 2° - Os títulos recebidos. referentes às parcelas pertencentes aos municípios

previstas no inciso IV do art. 158 da Constituição Federal, serão entre esses
distribuídos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme dispuser o regulamento.

EMENDA N°5
Acrescente-se ao art. 40 o seguinte parágrafo único:
"Art. 40 - .........................................
Parágrafo único - Fica a Tabela A a que se refere o art. 92 da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975, com a redação dada pelo art. 5° da Lei n° 12.423. de 27 de
dezembro de 1996, acrescida do item 2.24.".

(VER TABELA ANEXA)
EMENDA N°6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Ar. .... - Ficam reduzidos em 50% (cinqüenta por cento) os valores previstos nos

subitens 5.1, 5.3, 5.6 e 5.15, constantes na Tabela Da que se refere o art. 115 da Lei
n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975. com a redação dada pelo art. 5° da Lei n°
12.425, de 27 de dezembro de 1996, em relação a veículos destinados a locação, de
propriedade de empresa ou pessoa física locadora de veículos ou na sua posse por
força de contrato de locação mercantil.".

EMENDA N°7
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 100 da Lei n°6.763, de 1975, a que se

refere o art. 1' do projeto:
"Ar. 100 - A receita proveniente da arrecadação da Taxa Judiciária será repassada

ao Tribunal de Justiça do Estado, como antecipação de parte de duodécinios a que se
refere o art. 162 da Constituição do Estado, com a finalidade de modernização
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administrativa, aperfeiçoamento profissional dos servidores da justiça de primeira e
segunda instâncias, bem como para atender às despesas de pessoal, de capital e
outros custeios..

EMENDA No 8
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art..... - O item 1 do § 6° do art. 29 da Lei n°6.763. de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29 -
§ 6° - ......................................
1) a entrada, ocorrida a partir de 1° de janeiro de 2000, de bem destinado a uso ou

consumo do estabelecimento;".
EMENDA N°9

Suprima-se o subitem g.1 do inciso Ido art. 12 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro
de 1975, a que se refere o art. 3 0 do projeto, acrescentando-se ao art. 12 o § 13 com a
seguinte redação:

"Art. 12- ....................................
§ 11 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a aumentar a carga tributária para até 30% (trinta por
cento) nas operações internas com cigarros e produtos de tabacaria, desde que o
aumento também seja adotado por Estado limítrofe.".

EMENDA N°10
Acrescente-se ao art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a que se

refere o art. 3° do projeto. o § 14 com a seguinte redação:
"Art. 12 - ...................................
§ 14- O disposto na alínea "g" não se aplica às operações com energia elétrica

exclusivamente utilizada na irrigação e na atividade agropecuária.".
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1997.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Roberto Amaral. relator - Marcos }ielênio -

José Braga - Mauri Torres.
TABELA A QUE SE REFERE O A. 92 DA LEI N°6.763, DE 26/12/75

Ire Discriminação Quantidade em
m 1	 UFIR

rir

Ôs 1 o

sessão
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2. Preparação e	3.00
24 envio de

Documento de
Arrecadação

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.594198
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
Por meio da Mensagem n° 251/98. o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.594198, que dispõe sobre a reorganização da
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e dá outras providências.

Publicada em 19/2/98, a matéria foi distribuída às comissões competentes para
receber parecer, nos termos do art. 188. c/c O art. 102. ifi. "a". do Regimento
Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto. Cumpre, agora, a
esta Comissão o exame do mérito da proposição.

Fundamentação
Por meio do projeto em tela o Governador do Estado altera a estrutura orgânica da

Secretaria de Assuntos Municipais, cria, transforma e extingue cargos nessa Pasta.
Justifica-se a iniciativa governamental pela nova realidade sistêmica do Estado,

notadamente com relação ao objetivo de se alcançar o desenvolvimento integrado dos
municípios.

A proposição objetiva, pois, definir a competência da Secretaria mencionada e dos
órgãos administrativos que passarão a fazer parte da sua estrutura.

Com a finalidade de formular a política de desenvolvimento dos municípios. a
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais desenvolverá ações que visem a
integrar o município na região e os espaços físicos urbano e rural. a apoiar e
incentivar o associativismo municipal, a promover e apoiar as ações de capacitação
profissional de servidores municipais, bem como a orientar e assistir a
implementação de tecnologias apropriadas à modernização do governo municipal, a
compatibilizar projetos federais e estaduais com os dos municípios. a elaborar
normas de aplicação de recursos provenientes de fundos federais e estaduais na sua
área de atuação. e. ainda, a identificar recursos alternativos para investimento nos
municípios, conforme se depreende do art. 30 da proposição.

Ao ampliar as atribuições da Secretaria, o Governo Estadual demonstra
preocupação com os problemas regionais e procura promover o entrelaçamento dos
interesses dos municípios, o que significa passo importante no desenvolvimento de
todo o Estado.

Depreende-se da nova estrutura a transformação de algumas unidades, com a
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conseqüente extinção de outras, destacando-se a fusão das Superintendências
Administrativa e de Finanças - SAI) e SUF - em uma Superintendência de
Administração e Finanças, ficando mantidas as mesmas atribuições, à exceção do
controle interno, que passará a ser exercido por uma auditoria interna.

A ama! Superintendência de Planejamento e Coordenação, dividida em três
setoi'es, transforma-se em assessoria, agora constituída por dois setores, e cria-se uma
Assessoria de Convênios, ressaltando-se que os convênios são instrumentos
altamente vantajosos para as administrações municipais, notadamente quando
realizados entre municípios de uma mesma região.

A Superintendência de Articulação com os Municípios e de Desenvolvimento
Integrado - SUPAM - também passa por transformação, destacando-se que a
Diretoria de Associativismo deixa a superintendência e passa a integrar uma nova
superintendência, denominada Superintendência de Programas e Associativismo.
com maior poder de atuação no apoio ao associativismo municipal, e a atual
Superintendência de Programas Especiais transforma-se em diretori& também
integrando a superintendência citada.

Finalmente, extingue-se a Superintendência de Assessoramento aos Municípios -
SUAMU - e os setores que a integram, como medida de racionalização, a fim de se
evitar a duplicidade de ações entre os órgãos da estrutura da Secretaria.

Em decorrência da nova estrutura, propõe-se a criação de um cargo de Assistente
de Gabinete, símbolo lIA, código EX42; de quatro cargos de Oficial de Gabinete,
símbolo 9k código EX02. de quatro cargos de Assistente Administrativo, símbolo
9k código EX06. e de três cargos de Assessor II. símbolo MG-12. de provimento em
comissão, conforme se infere do art. 70 do projeto. Propõe-se. ainda, a extinção de
seis cargos de Diretor 1, de provimento em comissão, e a transformação de três
cargos de Diretor II em três cargos de Assessor-Chefe, destinados à Assessoria de
Planejamento e Coordenação. Auditoria Interna e Assessoria de Convênios, órgãos
pertencentes ã estrutura proposta. Tais modificações estão consubstanciadas no
Anexo 1, que acompanha a proposição.

Reconhecemos o mérito da iniciativa governamental de procurar soluções técnico-
administrativas para o desempenho das atividades do Poder Executivo em prol do
desenvolvimento dos municípios mineiros.

Por oportuno e na esteira desse entendimento, propomos, ao final, uma emenda
que cria a Assessoria de Meio Ambiente e Educação Ambiental na estrutura da
Secretaria, subordinada ao Gabinete do Secretário. com as respectivas atribuições,
destacando-se a sistematização de informações aos municípios, referentes ao
desenvolvimento do Programa de Saneamento Ambiental para localidades de
pequeno porte em Minas Gerais. Ressaltamos que esta Assessoria já vem atuando
informalmente, desde 1995, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio
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Ambiente e Desenvolvimento - SEAML) -, de forma tecnicamente eficaz.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.594198 com
a Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Fica criada a Assessoria de Meio Ambiente e Educação Ambiental na

estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais. subordinada ao
Gabinete do Secretário, com as seguintes atribuições:

- divulgar nos municípios o Programa de Saneamento Ambiental para localidades
de pequeno porte em Minas Gerais;

TI - incentivar e apoiar os municípios na divulgação do Subprograma Disposição
Adequada de Resíduos Sólidos Urbanos e na mobilização da comunidade;

ifi - sistematizar informações municipais referentes ao desenvolvimento do
Programa;

TV - identificar potencialidades no Estado para o desenvolvimento da indústria da
reciclagem;

V - coordenar os cursos sobre Gestão Ambiental Municipal oferecidos aos
servidores públicos municipais;

VI - assessorar tecnicamente o Gabinete em assuntos relacionados ao meio
ambiente.".

Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
José Henrique. Presidente - Afilou Vilela, relator - Dimas Rodrigues.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.595198
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por via da Mensagem n° 252198, o Governador do Estado remeteu a esta Casa o

projeto de lei em epigrafe, que objetiva autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel
que especifica ao Município de Machado.

Após sua publicação, a matéria foi distribuída à Comissão de _Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe o Substitutivo n° 1.

Nos termos do art. 102. VII. "d'. do Regimento Interno, passamos a emitir parecer
sobre o projeto.

Fundamentação
A proposição em análise visa a autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que

menciona ao Município de Machado.
A necessária autorização legislativa, determinada por preceitos de natureza

constitucional e administrativa, vem atender ao disposto no art. 18 da Constituição
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do Estado e na Lei Federal n° 8.666, de 2116193, que regulamenta o art. 37. Xxi. da
Constituição Federal e estabelece normas gerais sobre licitação e contratos da
administração pública.

A doação proposta está corretamente instruída com a documentação pertinente,
inclusive com a certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Machado, que identifica o bem objeto da transação.

Além disso, consta na mensagem do Governador que, consultada a respeito da
referida doação, a Secretaria da Educação manifestou-se favoravelmente a que seja
efetivada pois o imóvel encontra-se ocioso e a demanda escolar daquela localidade
está sendo suprida pela Escola Estadual Fun&nnar.

Por outro lado, evidencia-se a existência de interesse social envolvendo a operação,
pois o imóvel será utilizado pela municipalidade para implantação de serviço
público.

Finalmente, saliente-se que os interesses econômico-financeiros do Estado estão
preservados, uma vez que a transação não acarretará qualquer ônus aos cofres
públicos e mesmo porque estabelece o art. 2° do projeto que o imóvel reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.595/98 na forma

do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Sebastião Helvécio. Presidente e relator - Alvaro Antônio - MaS Torres -

Wanderley Ávila.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI 14° 1.608198

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise. o projeto de lei em. epigrafe tem por
objetivo definir grafia para nome de município.

Publicado em 1912198, o projeto recebeu parecer favorável na Comissão de
Constituição e Justiça. Vem agora à Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
Historicamente, o topônimo dos arraiais e das povoações geralmente corresponde a

nome de acidente geográfico. nome constante no calendário combinado com o de
acidente geográfico ou nome da propriedade, do proprietário ou do morador.

Em razão do contato entre os povoadores e as tribos indígenas, os acidentes
geográficos e os elementos da natureza muitas vezes eram denominados em tupi-
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Também contribuíram para a formação dos topônimos nomes de pessoas, ou por
serem poderosas à época ou simplesmente por adoção, de forma espontânea.

Com efeito, podem ser classificados nos seguintes grupos as motivações que deram
origem aos topônimos de municípios mineiros: ocorrência de elementos geográficos
ou naturais com nome em português ou tupi-guarani; nomes do calendário cristão ou
expressões alusivas aos santos; nomes de pessoas vivas ou falecidas.

No caso em análise, foi adotada a grafia antiga - "Pium-hi" - em virtude da
dificuldade da grafia oficial - Plilí. com o til sobre o "u" -, razão pela qual vários
órgãos da imprensa escrevem Pium-hi. Pium-í e Piüí. Seria o caso de se adotar
oficialmente Piumhi. tendo em vista que essa é a forma adotada usualmente pela
população local, conforme documentos comprobatórios que instruem o projeto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.608198 na

forma do Substitutivo n° 1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
José Henrique. Presidente - Dimas Rodrigues. relator - Aílton Vilela.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.632/98
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela. do Deputado Dinis Pinheiro, pretende revogar o art. 2° da

Lei no 12.734. de 31/12197, restabelecendo a vigência do art. 7°. § 2°. da Lei n°
12.040, de 28112195, acrescido do art. 2° da Lei n° 12.428. de 27/12196.

Publicado em 1313198, veio o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais, quanto aos aspectos de juridicidade. constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
Preliminarmente, há de se esclarecer que o projeto em discussão objetiva ajustar a

legislação relativa à distribuição da quota-parte do ICMS aos preceitos
constitucionais aplicáveis à espécie.

Com efeito, o art. 158 da Carta da República, ao disciplinar ayepartição das
receitas tributárias, preconiza pertencerem aos municípios 25% do produto da
arrecadação do ICMS. sendo 3/4. no mínimo, na proporção do valor adicionado e 114
de acordo com o que dispuser a lei estadual.

Ocorre que a Lei ti0 12.734, em seu art. 2 0. estabelece regra diferenciada para a
distribuição da parcela do ICMS. desconsiderando, outrossim, o preceito
constitucional que determina a composição do VAF pelo movimento econômico dos
novos municípios mineiros.

A alteração proposta visa a restabelecer o critério constitucional, já que este não é
acatado pela legislação vigente, em prejuízo dos municípios recém-emancipados.
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Observa-se, ainda que inexistem óbices de natureza constitucional no que tange à

iniciativa parlamentar. A propósito, a Constituição mineira não inseriu as matérias
de natureza tributária entre as de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
como ocorre na esfera federal.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.632/98
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Antônio Júlio -

Jorge Hannas - Marcos Helênio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.651198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da Mensagem n° 256198, o
projeto de lei em epígrafe, que visa a autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel
que especifica ao Município de Santa Vitória.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2113198, vem a matéria a esta Comissão
para exame preliminar, conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A iniciativa vem prover a necessária autorização legislativa para que o Estado

aliene bem imóvel público, segundo determinação contida no art. 18 da Carta
mineira.

Atende ainda aos preceitos estabelecidos pelo art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de
21/7/93, e pelo art. 16 da Lei n°9.444. de 25/11/87.

Consoante esses dispositivos, podemos afirmar que a validade da doação de imóvel
do Estado depende de outorga de especifica autorização legislativa, da existência de
interesse público no negócio jurídico a ser realizado, de avaliação prévia e de
licitação. Ademais, o bem não pode estar destinado ao uso comum do povo, nem
atendendo a finalidade administrativa especial.

Para o exame a cargo desta Comissão. entendemos necessário .-averiguar-se o
cumprimento desses requisitos no caso do imóvel em questão

De pronto, verificamos que o imóvel foi doado ao Estado sem encargo de qualquer
natureza, o qual programou construir no local uma unidade sanitária. Embora
tenham sido edificados 18 consultórios e demais dependências, o programa de
municipalização da saúde torna imperiosa a necessidade de se alienar o bem ao
município.

A Secretaria da Saúde, consultada a respeito, concluiu pela conveniência e pela
oportunidade da transferência do imóvel ao domínio do antigo doador.

Com relação ao interesse público, que necessariamente deve envolver a operação
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com bens públicos, acreditamos ter sido então satisfeito, pois, uma vez transferido o
bem ao município, este poderá investir recursos orçamentários e gerir
adequadamente os serviços ali executados.

Quanto à obrigatoriedade de se realizar o certame licitatório. no caso em análise
apresenta-se descabido, uma vez que não há possibilidade de competição.

Quanto à avaliação, informamos que instrui os autos do processo laudo de
avaliação assinado por técnicos devidamente designados para tal fim.

Assim sendo, o projeto de lei em tela atende às exigências da legislação em vigor,
não havendo óbice à pretendida autorização legal para que se efetive a alienação do
imóvel em causa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.651198 na forma proposta.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
Hely Tarqwmo, Presidente - Antônio Júlio. relator - Marcos Helênio - Jorge

Hannas.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.548/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado. o projeto de lei em epigrafe altera a Lei n°
6.763, de 26/12175, que consolida a legislação tributária do Estado. e dá outras
providências.

Aprovado no 1° turno. vem o projeto a esta Comissão para receber parecer no 20
turno.

No termos regimentais. em anexo, apresentamos a redação do vencido, que õ parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela se insere no conjunto de medidas de ajuste da economia do

Estado. visando a incrementar o aumento da receita do ICMS.
As principais alterações na legislação tributária contidas no projeto são a redução

de multas, a fixação de uma tabela progressiva para pagamento da taxa judiciária. o
aumento da aliquota do ICMS para cigarros. bebidas alcoólicas e energia elétrica.
bem como a possibilidade de quitação de crédito tributário inscrito em divida ativa
por meio de bens móveis novos e de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional.

As diversas alterações estabelecidas no 1° turno resultam em melhor
operacionalidade das medidas contidas no projeto.

Conclusão
Diante do exposto. nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei ti0 1.548197,

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
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Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini Presidente - Ajalmar Silva, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Mauri Torres - Bilac Pinto.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.548/97

Altera a Lei n° 6.763. de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação
tributaria do Estado, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os dispositivos a seguir indicados da Lei n° 6.763. de 26 de dezembro de

1975, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29 - ..........................................
§ 6° - ................................................
1 - a entrada, ocorrida a partir de 1° de janeiro de 2000. de bem destinado a uso ou

consumo do estabelecimento;

Art. 53 - ...........................................
1 - o valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR -, prevista no art. 224 desta lei,

vigente na data em que tenha ocorrido a infração e, quando for o caso, o valor do
imposto não declarado;

Art. 54 - ...........................................
III - por deixar de entregar ao Fisco documentos informativos do movimento

econômico e fiscal, exceto o previsto no inciso VIII, na forma e no prazo definidos
em regulamento - por documento: 500 (quinhentas) UFIRs;

VI - por emitir documento com falta de qualquer requisito ou indicação exigida em
regulamento - por documento: de 1 (urna) a 100 (cem) UFIRs;

VII - por deixar de entregar ou exibir ao Fisco, nos prazos previstos em
regulamento. livros, documentos e outros elementos de exibição obrigatória que lhe
forem exigidos, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos m e Vifi, exigidos, por
intimação: 200 (duzentas) UFIRs;

Art. 55 - .........................................
X - por emitir ou utilizar documento fiscal falso ou inidôneo: 40% (quarenta por

cento) do valor da prestação ou da operação. cumulado com estorno de crédito, na
hipótese de sua utilização, salvo, nesse caso, prova concludente de que o imposto
correspondente tenha sido integralmente pago;

XIV - por transportar mercadoria acompanhada de nota fiscal com prazo de
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validade vencido: 20% (vinte por cento) do valor indicado no documento fiscal;

XV - por escriturar reiteradamente. nos livros fiscais. documento com valor
divergente do efetivamente emitido, ressalvada a hipótese de que o imposto tenha
sido corretamente recolhido: 10% (dez por cento) do valor da diferença da operação
e da prestação.

Art. 56 - Nos casos previstos no inciso ifi do art. 53. serão os seguintes os valores
das multas:

- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e acessórios, nos casos de
falta de pagamento, pagamento a menor ou intempestivo do imposto, observado o
disposto no 1° deste artigo, a multa será de 0,15% (zero vírgula quinze por cento)
do valor do imposto, por dia de atraso. limitada ao percentual máximo de 12% (doze
por cento);

11 - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por cento) do valor do
imposto. observadas as reduções previstas nos itens 1 a 3 do § 9 0 do art. 53.

§ 20 - Tratando-se de crédito tributário por não-retenção ou de falta de pagamento
do imposto retido em decorrência de substituição tributária. as multas serão cobradas
em dobro, quando da ação fiscal. aplicando-se as reduções previstas no inciso II deste
artigo.

§ 30 - O Auto de Infração poderá ser ex-pedido sem a lavratura do Termo de
Ocorrência ou do Termo de Apreensão. Depósito e Ocorrência. mas terá. nos 30
(trinta) primeiros dias, a natureza destes para fins de aplicação das reduções
previstas no inciso II deste artigo e no item 1 do § 90 do art. 53.

§ 40 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
- de 18% (dezoito por cento), quando se tratar da hipótese prevista no inciso 1

deste artigo;
2- reduzida, em conformidade com o inciso II deste artigo e o § 9° do art. 53, com

base na data de pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.
§ 50 - Ocorrendo a perda do parcelamento. as multas terão os valores restabelecidos

aos seus percentuais máximos.

Art. 98 - .........................
- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e acessórios, nos casos de

falta de pagamento, pagamento a menor ou intempestivo da taxa. observado o
disposto no § 1° deste artigo, a multa será de 0,15% (zero vírgula quinze por cento)
do valor da taxa, por dia de atraso, limitada ao percentual máximo de 12% (doze por
cento);

II - havendo ação fiscal. a multa será de 50% (cinqüenta por cento) do valor da
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taxa, sendo reduzida a:

a) 50% (cinqüenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer antes do
recebimento do Auto de Infração;

b) 60% (sessenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer no prazo de
30 (trinta) dias contados do recebimento do Auto de Infração;

c) 80% (oitenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer após o prazo
previsto na alínea anterior e antes de sua inscrição em dívida ativa.

§ 10 - Na hipótese prevista no inciso I. ocorrendo o pagamento espontâneo somente
da taxa, a multa será exigida em dobro, quando houver ação fiscal.

§ 2° - O Auto de Infração poderá ser expedido sem a lavratura do Termo de
Ocorrência ou do Termo de Apreensão, Depósito e Ocorrência, mas terá, nos 30
(trinta) primeiros dias, a natureza destes para fins de aplicação da redução prevista
na alínea 'a" do inciso II deste artigo.

§ 3° - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
1 - de 18% (dezoito por cento), quando se tratar do crédito previsto no inciso 1

deste artigo;
2- reduzida, em conformidade com o inciso E. com  base na data do pagamento da

entrada prévia, em caso de ação fiscal.
§ 4° - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os valores restabelecidos

aos percentuais máximos.

AIL 100 - A receita proveniente da arrecadação da taxa judiciária será repassada
ao Tesouro de Justiça do Estado, como antecipação de parte dos duodécimos a que se
refere o art. 162 da Constituição do Estado, com a finalidade de modernização
administrativa, aperfeiçoamento profissional dos servidores da Justiça de la e de 2
instâncias, bem como para atender às despesas de pessoal, de capital e outros
custeios.

Mi. 104 - A taxa judiciária tem por base de cálculo o valor da causa, aplicando-se
sobre ele a alíquota de 0.8% (zero virgula oito por cento). para determinar a quantia
a ser cobrada.

Parágrafo único - Em causa de valor inestimável- cartas rogatória, de ordem ou
precatória, processos de competência de juizado especial, mandado de segurança,
ações criminiis e agravos, será cobrado o valor de RS48.00 (quarenta e oito reais),
que será atualizado anualmente, pela variação da UFIR ou por outro índice que vier a
substitui-la.

Art 105 - O contribuinte da taxa judiciária é a pessoa natural ou jurídica que
propuser. em qualquer juízo ou tribunal, a ação ou o processo judicial. contencioso
ou não, ordinário, especial ou acessório.
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Parágrafo único - Nas hipóteses previstas na alínea "b" do inciso II do art. 107 e na
ação monitória, o contribuinte da taxa judiciária é a parte vencida, a quem cabe o
pagamento das custas finais.

Art. 107- ......................................
II- ...........................................
e) no mandado de segurança, se este for denegado;

§ 10 - Nos embargos à execução e na ação monitória, o recolhimento da taxa
judiciária será no ato da distribuição do feito.

§ 2° - E devido o pagamento da taxa judiciária referente à diferença entre o valor
dado à causa e a importância a final apurada ou resultante da condenação definitiva.

§ 3° - Decidida a impugnação do valor da causa, a parte será intimada a pagar a
diferença no prazo determinado pelo Juiz, que não excederá a 5 (cinco) dias.

Art. 108 - A fiscalização da taxa judiciária, em autos e papéis que tramitarem na
esfera judiciária, compete, de ordinário, aos Escrivães. Contadores e funcionários da
Fazenda Estadual e. especialmente. aos Juizes de Direito. Promotores de Justiça.
Procuradores da Fazenda Estadual e representantes da Fazenda. nas respectivas
comarcas.

Art. 120- .........................................
- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e acessórios, nos casos de

falta de pagamento. pagamento a menor ou intempestivo da taxa, observado o
disposto no § 2° deste artigo, a multa será de 0,15% (zero vírgula quinze por cento)
do valor da taxa, por dia de atraso, limitada ao percentual máximo de 12% (doze por
cento);

II - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por cento) do valor da
taxa sendo reduzida a:

a) 50% (cinqüenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer antes do
recebimento do Auto de Infração;

b) 60% (sessenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer no prazo de
30 (trinta) dias contados do recebimento do Auto de Infração;

c) 80% (oitenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer após o prazo
previsto na alínea anterior e antes de sua inscrição em divida ativa.

§ 1 0 - As multas previstas neste artigo denominam-se:
- de mora, nas hipóteses do inciso 1;

2- de revalidação, nas hipóteses do inciso II.
§ 20 - Na hipótese prevista no inciso 1. ocorrendo o pagamento espontâneo somente

da taxa, a multa será exigida em dobro, quando houver ação fiscal.
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§ 30 - O Auto de Inflação poderá ser expedido sem a lavratura do Termo de

Ocorrência ou do Termo de Apreensão. Depósito e Ocorrência, mas terá, nos 30
(trinta) primeiros dias, a natureza destes para fins de aplicação da redução prevista
na alínea "a" do inciso II deste artigo.

§ 40 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
1 - de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto no inciso 1

deste artigo;
2- reduzida em conformidade com o inciso II. com  base na data de pagamento da

entrada prévia, em caso de ação fiscal.
§ 5° - Ocorrendo a perda do parcelamento. as multas terão os valores restabelecidos

aos seus percentuais máximos.

Art. 218 - Fica autorizado o Poder Executivo a permitir a quitação de créditos do
Estado inscritos em divida ativa, mediante dação em pagamento ao Tesouro Estadual
de bens móveis novos ou imóveis.

Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá a forma, o prazo e as condições
em que se efetivará o pagamento na modalidade prevista no "caput" deste artigo,
observada a necessidade e a conveniência de os bens serem utilizados no serviço
público estadual.

Art. 224 - As importâncias fixas ou correspondentes a tributos, multas, a limites
para fixação de multas ou a limites de faixas para efeito de tributação passarão a ser
expressas por meio de múltiplos e submúltiplos da unidade denominada Unidade
Fiscal de Referência a qual figurará .- na legislação tributária, sob a forma abreviada
de UFIR.".

Art. 20 - O item 9 da Tabela F a que se refere a alinea "a" do inciso Ido art. 12 da
Lei n°6.763. de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

"9 - combustíveis para aviação e gasolina e álcool para fins carburantes.".
Art. 3° - Os artigos a seguir relacionados da Lei n° 6.763. de 26 de dezembro de

1975. ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:
"Art. 4° - .......................................
IV - Taxa Judiciária.

Art. 12 - ........................................
1- ...................................................
g) 30% (trinta por cento), nas operações com as seguintes mercadorias:
g. 1 - bebidas alcoólicas, exceto cervejas chopes e aguardentes de cana ou de

melaço;
g.2 - energia elétrica para consumo residencial.
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§ 12 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até 25% (vinte e cinco
por cento) nas operações internas com as mercadorias referidas na alínea "g" do
inciso 1 deste artigo.

§ 13 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento. a aumentar a carga tributária para até 30% (trinta por
cento) nas operações internas com cigarro e produto de tabacaria, desde que o
aumento também seja adotado por Estado limítrofe.

§ 14 - O disposto na alínea "g" do inciso 1 deste artigo não se aplica a operação
com energia elétrica destinada a atividades produtivas desenvolvidas pelos
produtores rurais.

Art. 53 -
§ 90 - A multa por descumprimento de obrigação acessória, prevista nos incisos 1 e

II, poderá ser paga com as seguintes reduções:
1 - a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer

antes do recebimento do Auto de Infração;
2 - a 60% (sessenta por cento) do valor da multa. quando o pagamento ocorrer no

prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Auto de Infração;
3 - a 80% (oitenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após

o prazo previsto no item anterior e antes de sua inscrição em dívida ativa.
Ali - 54 -
VIII - por deixar de entregar documento destinado a informar ao Fisco a apuração

do imposto, na forma e no prazo definidos em regulamento. ressalvada a hipótese em
que o imposto tenha sido integralmente recolhido - por documento:

a) 500 (quinhentas) UFIRs;
b) 3% (três por cento) do imposto não declarado, observado o valor minimo de

1,000 (mil) UFTRs, quando a irregularidade não for sanada no prazo de 15 (quinze)
dias contados do recebimento do Termo expedido pela Fazenda Pública Estadual
relativo à penalidade prevista na alínea anterior;

IX - por consignar. em documento destinado a informar ao Fisco a apuração do
imposto. valores divergentes de crédito, de débito ou de saldo dos escriturados no
Livro de Registro de Apuração do ICMS - RAJCMS -, ressalvada a hipótese em que
o imposto tenha sido integralmente recolhido: 50% (cinqüenta por cento) do imposto
não declarado;".

Art. 4°-Fica criada a Tabela J anexa à Lei n°6,763, de 26 de dezembro de 1975:
"TABELA J

LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA JUDICL4PJA
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(a que se refere o art. 104 da Lei n°6.763. de 26/12175)

ALOR DA IVALORDATAXA

	

AUSAEMRS	EM%

de	 1.5%
0 até

de	1	2%

Parágrafo único - A aplicação de qualquer percentual nas faixas constantes na
tabela não poderá resultar em valor inferior a R$30.00 (trinta reais).

Art. 50 - Ficam reduzidos a 50% (cinqüenta por cento) os valores previstos nos
subitens 5.1, 5.3, 5.6 e 5.15, constantes na Tabela Da que se refere o art. 115 da Lei
n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975. com a redação dada pelo art. 50 da Lei n°
12.425, de 27 de dezembro de 1996, em relação a veículos destinados a locação.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a permitir a quitação de créditos
tributários do Estado inscritos em dívida ativa até 30 de novembro de 1997, por
intermédio de Títulos da Dívida Contratual Securitizada e da Divida Agrária, de
responsabilidade do Tesouro Nacional. desde que estejam custodiados em conta
mantida por pessoa jurídica na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos - CETIP.

§ 2° - Os títulos recebidos referentes às parcelas pertencentes aos municípios
previstas no inciso IV do art. 158 da Constituição Federal serão entre esses
distribuídos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme dispuser o regulamento.

Art. 70 - Fica anistiado, até a data da publicação desta lei, o crédito tributário.
formalizado ou não, inclusive o inscrito em divida ativa, ajuizada ou não a sua
cobrança, que, em decorrência de emissão de nota fiscal após a data limite fixada
para a sua utilização, tenha ensejado a cobrança do Imposto sobre- Circulação de
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, de multa isolada e de multa de
revalidação ou de mora.

§ 10 - A aplicação da anistia referida neste artigo alcança as parcelas relacionadas
com multa isolada e multa de revalidação ou de mora e fica condicionada ao
destaque regular do ICMS em documento fiscal tempestivamente escriturado nos
livros fiscais. devendo o imposto ter sido espontaneamente recolhido.

§ 2° - A comprovação das condições referidas no parágrafo anterior será feita pelo
sujeito passivo à repartição fazendária de sua circunscrição, que requisitará o
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Processo Tributário Administrativo, quando for o caso.

Mi. 80 - Na hipótese de débito inscrito em divida ativa, ajuizada ou não a sua
cobrança, os honorários advocatícios, quando devidos, serão reduzidos ao percentual
de 5% (cinco por cento), que não incidirá sobre o ICMS espontaneamente recolhido.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos honorários arbitrados
mediante decisão judicial.

Art. 90 - Ao contribuinte que tenha crédito com o Estado é permitida a sua
compensação, por meio da dedução do valor de seu crédito na parcela a ser paga a
título de ICMS.

§ 10 - A dedução será efetivada mês a mês, até que atinja o valor total do crédito.
§ 20 - A compensação de créditos só poderá iniciar-se 6 (seis) meses após a

constatação. pelo Estado, do crédito devido ao contribuinte.
§ 30 - O Governo do Estado regulamentará este artigo no prazo de 30 (trinta) dias

contados da data de publicação desta lei.
Art. 10 - Fica concedida isenção de ICMS nas operações internas realizadas com

energia elétrica destinada ao consumo residencial de até 90kw/1i (noventa
quilowatts/hora) por mês.

Art. 11 - O disposto nesta lei:
- não autoriza a restituição nem a compensação de importância já recolhida;

li - aplica-se ao saldo remanescente de parcelamento em curso.
Mi. 12 - O Poder Executivo disciplinará a forma de execução do disposto nesta lei.
Art. 13 - Picam remitidos na data de publicação desta lei os créditos tributários.

inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com valor de até R$300.00
(trezentos reais), considerado individualmente cada Processo Tributário
Administrativo - flA.

Mi. 14 - A Fazenda Pública Estadual não promoverá execução fiscal enquanto o
crédito tributário de cada contribuinte inscrito em dívida ativa não atingir o
montante de R$ 1.000.00 (mil reais).

Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, no
exercício de 1998, até o montante de R$20.000.000.00 (vinte milhões de reais).
obedecidas as disposições da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, para
atender às alterações introduzidas por esta lei, relativas à taxa judiciária.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os itens 1 e 2 da

Tabela F a que se refere a alínea "a" do inciso 1 do art. 12 e as Tabelas G. HeI da
Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.099197
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.099197, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que dá a
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denominação de Centro de Saúde Dr. Carlos Davreil França ao centro de saúde de
Elói Mendes, com sede no Município de nesse município foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.099197
Dá a denominação de Centro de Saúde Dr. Carlos Dayrell França ao centro de

saúde de Elói Mendes. com sede no Município de Elói Mendes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ait 1° - Fica denominado Centro de Saúde Dr. Carlos Davreil França o centro de

saúde de Elôi Mendes, com sede no Município de Elói Mendes.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente -- Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.445197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.445/97, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que declara
de utilidade pública o Centro de Amparo à Criança Andradense, com sede no
Município de Andradas. foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.445197
Declara de utilidade pública o Centro de Amparo à Criança Andradense. com sede

no Município de Andradas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Amparo à Criança

Andradense, com sede no Município de Andradas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Aíllon Vilela, relator - Arnaldo Perna.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N° 2.393197
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Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo. o requerimento em epigrafe visa a que se

solicitem ao Secretário da Segurança Pública informações sobre o fato em que se
envolveu o Sr. Milton Ribeiro dos Santos.

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII. "au . do Regimento Interno.

Fundamentação
O acontecimento mencionado pelo nobre parlamentar refere-se ao Processo n°

58.626.97 da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belo Horizonte, no
qual figura como réu o Sr. Milton Ribeiro dos Santos, incurso no crime de ameaça
(art. 147 do Código Penal) e na prática de contravenção (ali. 45 da Lei de
Contravenções Penais).

A Lei Federal n° 9.099, de 1995, faculta ao titular da ação penal, no caso o
Ministério Público, quanto a crimes de menor potencial ofensivo cuja pena máxima
seja igual ou inferior a um ano, fazer a composição civil ou propor a transação penal
no Juizado Especial Criminal, em vez de oferecer denúncia.

Com relação ao crime previsto no art. 145 do Código Penal, cuja ação é penal
pública condicionada à representação do ofendido, este declinou de seu direito e
requereu, no dia 314197. a desistência da ação por lhe faltar interesse em seu
prosseguimento.

Entretanto, no que respeita à prática de contravenção, de ação penal pública
incondicionada, o representante do Ministério Público propôs a aplicação imediata
de pena restritiva de direitos, qual seja o recolhimento da carteira funcional expedida
pela Secretaria da Segurança Pública para análise documental (em 12/ 9/97) _

Havendo possibilidade de o réu ser ainda indiciado pelo uso de documento falso
(crime de maior potencial ofensivo e de ação penal pública incondicionada), foi
enviado oficio à Secretaria da Segurança Pública e à de Recursos Humanos e
Administração solicitando informações sobre a pessoa do acusado, que se fazia
passar por funcionário público.	 -

A Secretaria da Segurança Pública. na pessoa da Chefe do Departamento de
Pessoal, em 20110/97, respondeu não ter sido o acusado cadastrado como servidor.

Nos autos do processo. entretanto, não consta a resposta da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração.

Estando o referido caso nas mãos da justiça do Estado. não compete à Assembléia
Legislativa exercer seu papel fiscalizador, mesmo porque a Secretaria da Segurança
Pública já enviou sua resposta sobre o assunto, a qual consta nos autos do processo
judicial.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela rejeição do Requerimento no 2 .393197.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 15 de abril de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Geraldo Rezende. relator - Francisco Ramalho -

Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.468/98

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, a proposição em análise tem por
finalidade seja solicitada ao Governador do Estado cópia do acordo recém-assinado
pelo Governo de refinanciamento da divida mobiliária e contratual de Minas Gerais
com a União, autorizado pela Lei n° 12.422, de 27112196.

Publicada em 2812198, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos termos
do art. 79, VIII. "e" . do Regimento Interno.

Fundamentação
O controle sobre os atos do Executivo é atribuição conferida constitucionalmente

ao Poder Legislativo e consiste na verificação da legalidade, da legitimidade e da
economicidade dos atos contábeis. financeiros, orçanientários, operacionais e
patrimoniais da administração pública.

Entendemos que a proposição é oportuna, pois versa sobre matéria de interesse
público, tendo em vista que as informações que pretende sejam solicitadas
subsidiarão a referida ação fiscalizadora desta Casa.

Com relação ao caso em tela, é preciso que os membros deste parlamento fiquem
atentos aos desdobramentos da referida operação de crédito, já que implicará
certamente em ônus financeiro para o Tesouro do Estado, advindo de taxas de juros e
pagamento antecipado de 20% do valor do refinanciamento.

Julgamos necessária, no entanto, a apresentação de substitutivo ao requerimento
para que o pedido seja dirigido à autoridade competente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.468/98 na

forma do Substitutivo n° 1. a seguir apresentado.	 -
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

solicitado ao Secretário de Estado da Fazenda o envio a esta Casa de cópia do acordo
recém-assinado pelo Governo mineiro de refinanciamento da divida mobiliária e
contratual do Estado com a União, autorizado pela Lei n° 12.422, de 27112196.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 15 de abril de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Dïlzon Meio, relator - Francisco Ramalho - Gemido

Rezende - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2475/98
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto. vem ã Mesa, para receber parecer, nos

termos do art. 79. VIII. "c". do Regimento Interno, o requerimento em epígrafe,
publicado em 5/3/98. Objetiva o parlamentar seja enviado oficio ao Presidente do
INDI solicitando o detalhamento dos 203 projetos executados entre janeiro de 1995 e
dezembro de 1997, que representam um investimento de US$4.200.000.000,00 e que
geraram 48.500 empregos, de acordo com nota divulgada pelo mencionado Instituto.

Fundamentação
O pedido de informações a autoridades estaduais por intermédio da Mesa da

Assembléia está previsto no art. 233, ML do Regimento Interno-
Por sua vez, a Constituição Estadual estabelece. no art. 62. XXXI. a competência

privativa da Assembléia Legislativa para fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta.

O pedido feito pelo Deputado baseia-se em nota divulgada pelo INDI. publicada no
"Diário da Tarde" de 17/2/98, na qual a diretoria executiva da instituição divulga
números sobre os empregos criados no Estado nos últimos 2 anos e os valores dos
investimentos feitos nos 203 projetos executados no mesmo período.

Por esse motivo, o Deputado Anderson Adauto deseja informações mais concretas
sobre o nome de cada projeto. a região em que foi implantado, o valor do
investimento e o número de empregos gerados em cada um deles-

Quanto ao mérito, entendemos ser o requerimento conveniente e oportuno,
considerando que o INDI exerce relevante papei no crescimento de nosso parque
industrial e que os dados por ele fornecidos subsidirão a ação fiscalizadora da
Assembléia Legislativa com relação a matéria de interesse público.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.475198 na

forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 15 de abril de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Gemido Rezende. relator - Francisco Ramalho -

Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.494198

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio. o requerimento em análise tem por
finalidade solicitar seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de
informações sobre os convênios assinados desde 1996 pelo Programa de Mobilização
de Comunidades - PMC -. mencionando seus valores, as cidades e as pessoas
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beneficiadas e a natureza dos projetos priorizados.

Publicada em 12/3/98, vem a proposição à Mesa para receber parecer. nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no art. 62. XXXI. confere a este Legislativo

competência privativa para exercer o controle e a fiscalização dos atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta.

O art. 54, § 3°. estabelece que a Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração indireta, e a recusa, o não-
atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Analisada sob o enfoque do mérito, a proposição reveste-se de interesse público,
pois o referido programa, inspirado na necessidade de se estimular o
desenvolvimento econômico e social dos municípios mineiros, principalmente com
relação à produção e à geração de renda, é instrumento indispensável para a redução
das desigualdades regionais.

Dessa forma, as informações sobre ele esclarecerão os membros desta Casa por
certo, sobre a sua aplicabilidade e as formas de sua execução, constituindo, assim,
importante subsidio para o acompanhamento da política de atendimento aos
municípios.

Julgamos necessária, no entanto, a apresentação de emenda ao requerimento, para
que o pedido de informação seja dirigido à autoridade competente, uma vez que não
há previsão constitucional para solicitação de informações por escrito ao Governador
do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2494/98 com a

Emenda n°1. redigida a seguir.
EMENDA No 1

Substitua-se a expressão "Governador do Estado. Doutor Eduardo Brandão de
Azeredo". por "Presidente do SERVAS".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 15 de abril de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olivia. relatora - Francisco Ramalho - Gemido

Rezende - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.500198

Mesa da Assembléia
Relatório

Por via do requerimento em epígrafe. a Comissão de Direitos Humanos solicita à
Presidência desta Casa seja enviado oficio ao Secretário da Segurança Pública
solicitando informações sobre a causa do não-fornecimento de alimentação, por parte
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da Secretaria de que é titular. à instituição APAC - Assistência. Proteção e Amparo
ao Cárcere de Itaúna.

Publicada em 13/3/98, vem a matéria à Mesa para receber parecer. nos termos do
art. 79, VIII. "c". do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise submete-se ao disposto no § 2° do art. 54 da Constituição

mineira, transcrito a seguir:
°Art 54 - ............
§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido

escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade'.

A proposição tem por objetivo trazer ao conhecimento desta Casa esclarecimentos
que subsidiarão a sua ação fiscalizadora com relação a matéria de interesse público,
pois o objetivo da APAC é garantir aos presidiários de Itaúna o respeito à sua
integridade fisica e moral. direito esse conferido constitucionalmente a eles.

Entretanto, como não acompanha o requerimento nenhuma justificação que possa
comprovar a realidade fatica do que se está inquirindo, achamos conveniente que se
dirija a indagação, de forma diversa, ao titular da Pasta competente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.500/98 na

forma do Substitutivo n° 1. a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Em nome da Comissão de Direitos Humanos e tendo em vista requerimento de

autoria do Deputado Durval Angelo, aprovado na reunião do dia 413198, requeiro a
VExa, seja encaminhado oficio ao Secretário de Estado da Segurança Pública
solicitando as seguintes informações:

a) se está sendo fornecida alimentação e com que regularidade à instituição APAC
- Assistência. Proteção e Amparo ao Cárcere de Itaúna;

b) se houve interrupção do fornecimento, por quais motivos se deu e qual a
previsão de que seja retomado.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 15 de abril de 1998.
Romeu Queiroz- 	- Maria Olivia. relatora - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1501/98

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos. atendendo a requerimento do Deputado Durval
Angelo. solicita seja encaminhado oficio ao Secretário da Segurança Pública pedindo
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informações sobre o projeto de construção da nova cadeia pública de Araguari e
sobre a reforma da antiga.

Publicada em 13/3/98, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer,
nos termos do art. 79. VIII, 'c". do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no art. 62. X= confere à Assembléia Legislativa

competência privativa para exercer o controle e a fiscalização dos atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta.

O art. 54, § 2°, do mesmo Diploma Legal estabelece que a Mesa da Assembléia
poderá encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa,
ou o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa
importam crime de responsabilidade.

As informações cujo envio a esta Casa ora se requer constituem importante
subsídio à defesa dos direitos dos grupos sociais mínoritários, competência da
Comissão de Direitos Humanos.

Já classificados os detentos como um grupo marginalizado socialmente, a eles é
assegurado constitucionalmente o respeito à integridade fisica e moral, conforme
dispõe o inciso XLIX do art. 5° da Carta Federal.

Visando lograr tal fim constitucional é que se fazem oportunas as informações
pleiteadas, pois, com a construção e a reforma das cadeias públicas. os reclusos terão
um ambiente fisico mais digno e humano.

Entretanto, para melhor direcioná-las, julgamos necessária a apresentação de
emenda, porque é a Secretaria de Transportes e Obras Públicas o órgão competente
para responder às indagações propostas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento a° 2.50 1/98 com a

Emenda n°1, redigida a seguir.
EMENDA N°1

Substitua-se a expressão "Secretário de Estado da Segurança Pública" por
"Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas.	 -

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 15 de abril de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Dilzon Meio, relator - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.502198

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, atendendo a requerimento do Deputado Durval
Angelo, solicita seja encaminhado oficio ao Secretário da Segurança Pública pedindo
informações sobre o atraso na construção da nova cadeia pública de Uberlândia. o
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prazo para sua inauguração e as mudanças feitas no projeto de construção
decorrentes da CPI do Sistema Penitenciário.

Publicada em 1313198, vem a matéria á Mesa da Assembléia para receber parecer,
nos termos do art. 79. VIII. "c". do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa deste Poder,

por força do disposto no arL 62, XXXI, da Constituição do Estado, que
transcrevemos a seguir:

"Au. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. incluidos os da

administração indireta;".
O art. 54, § 20, do mesmo Diploma Legal, por sua vez, estabelece que a Mesa da

Assembléia poderá encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação,
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade.

As indagações propostas pela Comissão de Direitos Humanos visam a obter
informação sobre a construção da nova cadeia pública de Uberlândia e a inclusão das
alterações propostas pela CPI do Sistema Penitenciário no projeto original.

Se está havendo obstrução á obra, de qualquer natureza, este parlamento considera
que a sociedade tem o direito de saber, já que a questão foi amplamente discutida em
CPI e julgada prioritária.

No entanto. como não acompanha o requerimento nenhuma justificação que possa
comprovar a veracidade do questionamento aludido em seu corpo, entendemos ser
necessário formulação diversa do assunto. endereçando-o à Secretaria de Transportes
e Obras Públicas, órgão competente para dele tratar, pelo que apresentamos
substitutivo no final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.502198 na

forma do Substitutivo n° 1, redigido a seguir.
SUBSTITUTIVO N°1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Em nome da Comissão de Direitos Humanos e tendo em vista requerimento de

autoria do Deputado Durval Angelo, aprovado na reunião do dia 413198, requeiro a
V. Exa. seja encaminhado oficio ao Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas solicitando as seguintes informações:

a) se o cronograma de obras da cadeia pública de Uberlândia está sendo cumprido
dentro do previsto;

b) se há e qual é a data prevista para sua inauguração;
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e) se foram feitas alterações no projeto original a partir de sugestões feitas pela CPI

do Sistema Penitenciário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 15 de abril de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Gemido Rezende. relator - Francisco Ramalho -

Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE. TERÇA-FEIRA 21 DE ABRIL DE 1998

ATA

ATA DA 263a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA- EM 1514198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumario: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte (Ordem do Dia): P
Fase: Interrupção dos trabalhos públicos; transformação da reunião em secreta;
reabertura dos trabalhos públicos - Palavras do Sr. Presidente - Leitura da ata da
reunião secreta - Encerramento.

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

Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino
Carneiro Leão - Agostinho Patits - Aílton Vilela - Ajalinar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Peuna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - DJalma Diniz -
Durval Ângelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hel y Tarquinio - Irani Barbosa -
lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonídio Bouças -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Peneira - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderlev Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Rnm2lho) - As 20h15min a lista de

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

Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia. 5'-Secretária. nas funções de 2 0-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
l' Fase
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O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Nos termos do edital de convocação,

a Presidência vai passar à 2° Parte da reunião, em sua 1° Fase, destinada à apreciação
de pareceres e requerimentos.

Interrupção dos Trabalhos Públicos
O Sr. Presidente - A Presidência- nos termos dos § P e 30 do art. 40 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos públicos para transformar em secreta a
1° Fase da ? Parte da reunião, a fim de que seja analisado o Parecer do Grupo
Parlamentar Constituído para Conhecer das Solicitações de Acesso a Documentos
Sigilosos sobre Requerimento Solicitando Acesso às Atas de Reuniões Secretas
Realizadas em Abril de 1964.

Nos termos do § 30 do art. 40 do Regimento Interno, a Presidência suspende a
reunião, a fim de que saiam das galerias e das dependências contíguas ao Plenário as
pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive os servidores da Secretaria da Assembléia.
Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura dos Trabalhos Públicos
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos públicos.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos presentes que o Plenário decidiu

tomar públicos os trabalhos da parte secreta desta reunião. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Lê:)
"ATA DA REUNIÃO SECRETA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DESTINADA À APRECIAÇÃO DO PARECER DO GRUPO PARLAMENTAR
CONSTITUÍDO PARA CONHECER DAS SOLICITAÇÕES DE ACESSO A
DOCUMENTOS SIGILOSOS SOBRE REQUERIMENTO SOLICITANDO

ACESSO ÀS ATAS DE REUNIÕES SECRETAS REALIZADAS EM ABRIL DE
1964

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
As vinte horas e trinta minutos, comparecem os Deputados Romeu Queiroz,

Francisco Ramalho. Geraldo Rezende. Elmo Braz. Ivo José. Marcelo Gonçalves.
Dilzon Meio, Maria Olivia, Adelino Carneiro Leão. Aílton Vilela. Alberto Pinto
Coelho, Arnbrósio Pinto, Anivaldo Coelho. Antônio Andrade. Antônio Júlio.
Antônio Roberto, Arnaldo Perna. Bilac Pinto, Dimas Rodrigues. Durval Angelo.
Ermano Batista. Geraldo Nascimento. Gil Pereira, Gilniar Machado, Hel y Tarqüínio,
Irani Barbosa, Ivair Nogueira, João Batista de Oliveira. João Leite, Jorge Eduardo de
Oliveira. José Braga. José Henrique, José Maria Barros. José Milhão. Leonídio
Bouças. Luiz Fernando Faria, Marco Régis, Mauri Torres. Miguel Barbosa. Paulo
Piau. Péricles Feneira, Raul Lima Neto, Rêmolo Aloise. Ronaldo Vasconceilos,
Sebastião Costa, Sebastião Helvécio, Sebastião Navarro Vieira, Tarcisio Henriques e
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Wilson Pires. Com a presença de 49 Deputados. o Presidente passa á discussão e à
votação do Parecer do Grupo Parlamentar Constituído para Conhecer das
Solicitações de Acesso a Documentos Sigilosos sobre Requerimento Solicitando
Acesso às Atas de Reuniões Secretas Realizadas em Abril de 1964. Anunciada a
discussão do parecer, fazem uso da palavra os Deputados irani Barbosa. João Batista
de Oliveira Durval Angelo, Raul Lima Neto. Gilmar Machado. Adelmo Carneiro
Leão, Sebastião Navarro Vieira. Tarcísio Henriques, José Braga, Marco Régis,
Wilson Pires. Alberto Pinto Coelho. Arnaldo Penna. João Leite e Péricles Ferreira.
Encerrada a discussão e anunciada a votação, a Presidência nomeia como
escrutinadores os Deputados Tarcísio Henriques e José Militão. Feita a chamada de
votação secreta pelo 1°-Secretário, depositam seus votos na unia, cada uni por sua
vez, os Deputados presentes. A Presidência recomenda aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do número de
sobrecartas com o de votantes. Votaram 49 Deputados; foram encontradas na urna
49 sobrecartas. Os números conferem. Verificada a coincidência do número de
sobrecartas corri o de votantes, os escrutinadores procedem à apuração dos votos,
chegando-se ao seguinte resultado: 27 votos "sim"; 21 votos 'não"; 1 voto em branco
e nenhum voto nulo; fica, portanto, aprovado o parecer. A seguir. o Presidente, nos
termos do § 40 do art. 40 do Regimento Interno, consulta o Plenário sobre a
conveniência de se dar publicidade aos trabalhos desta fase da reunião; o Plenário
decide f'avoravehnente, por unanimidade. Neste momento, a Presidência suspende os
trabalhos para que o 20-Secretário proceda à feitura da ata desta reunião, que, após
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e por dois Secretários. (Assinam: o
Presidente e o 1° e o 20-Secretários-)".

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de número

regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 16, às 9 horas. nos termos do edital
de convocação, e para a ordinária do mesmo dia. às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 201/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa da Deputada Elbe Brandão. o projeto de lei em epigrafe visa a
autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de Palma.

Primeiramente, foi a proposição encaminhada, nos termos regimentais. à Comissão
de Constituição e Justiça. que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e
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legalidade e apresentou-lhe a Emenda & L

Agora vem a matéria a esta Comissão para receber parecer com relação ao mérito.
Fundamentação

A proposição vem atender aos mandamentos da legislação em vigor no que se
refere à necessária autorização legislativa para se efetuar transferência de doininio de
bens imóveis públicos.

Constatamos, ademais, que ela não ocasiona aumento de despesa nem incremento
da receita no orçamento do Estado e que não há, tampouco, a necessidade de ser a
doação incluída na lei orçamentária.

E importante ressaltar que, aprovada a lei decorrente desta iniciativa, haverá,
realmente, redução do ativo imobilizado do Estado. Saliente-se, no entanto, que o
projeto apenas propõe se dê melhor uso ao imóvel, destinando-o ao funcionamento de
unidade escolar recém-municipalizada atendendo o bem em questão, dessa forma,
ao interesse público, que é o fim último de todo o patrimônio do Estado.

Conclusão
Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 201195 no 1° turno.

com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Alvaro Antônio. relator - Mauri Torres -

Wanderley Ávila.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.350/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Maná Torres, o projeto de lei em epigrafe visa a autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Paula Cândido o imóvel que especifica.

Após sua publicação, foi a matéria remetida à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu o prazo regimental para emitir seu parecer quanto aos aspectos
constitucionais e legais.

Vemm, agom a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, de acordo com
as disposições regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre a transferência de domínio de bem imóvel do

patrimônio do Estado ao do município e tramita nesta Casa em atendimento às leis
em vigor, que exigem autorização legislativa para serem estabelecidos contratos civis
com bens imóveis públicos

Examinando o processo a ela concernente, depreendemos que tal medida não
acarreta despesas para os cofres públicos nem gera impacto na lei orçamentária,
embora acarrete redução no ativo permanente do balanço patrimonial do Estado.

Em vista disso e levando em consideração os beneficies que serão levados ao
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Município de Paula Cândido. acreditamos ser a iniciativa proposta conveniente e
oportuna.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.350/97 na forma

original.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Sebastião Helvécio. Presidente e relator - Wanderley Ávila - Arnaldo Penna -

Alvaro Antônio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI 14° 1.465/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, a proposição em epígrafe dispõe sobre
medidas de proteção à criança e ao adolescente contra o uso de drogas, a violência e
as doenças sexualmente transmissíveis e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto. Posteriormente, a Comissão de
Saúde opinou por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para que, nos limites de sua competência,
emita seu parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo fazer com que o Estado promova

campanha educativa que verse sobre prevenção do uso de drogas, da violência e das
doenças sexualmente transmissíveis, a ser veiculada nas publicações de órgãos e
entidades da administração pública estadual, como jornais, semanários, informativos,
calendários e material didático doado pelo Estado. Visa. tambént a fazer com que o
Estado recomende às emissoras de televisão a inserção, em sua programação, de
mensagem informando se o programa apresentado aborda temática de sexo, drogas
ou violência, para que os pais possam escolher os programas para seus filhos.

inicialmente. verificamos que essa recomendação ás emissoras de televisão não
importa despesa para os cofres públicos, visto que os custos de elaboração e o ônus
da disponibilização do tempo de sua veiculação caberão às emissoras.

Por outro lado, a campanha educativa sobre drogas, violência e doenças
sexualmente transmissíveis terá um custo relativamente baixo, pois será veiculada
nas publicações de órgãos e entidades da administração pública estadual.
aproveitando inteligentemente os espaços disponíveis em calendários e material
didático doado pelo Estado. Não se cogita a realização de caríssimas campanhas
publicitárias apresentadas em horário nobre da TV.

Ademais. o Estado já destina recursos para publicidade. No ano que passou, foram
executados, aproximadamente, R$55.000.000.00 referentes a essa despesa. Para o
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ano em curso, somente para o subprograma Divulgação Oficial, o orçamento fixa o
valor de, aproximadamente. R$21.000.000.00. alocados na Secretaria da Casa Civil e
Comunicação Social, sendo que, até fevereiro, já tinham sido executadas despesas da
ordem de R$2.300.000.00 nesta rubrica, ou R$2.900.000.00. se considerarmos as
verbas de outros órgãos do Estado.

Por outro lado, não podemos deixar de ressaltar o relevante fim social da medida.
No mundo moderno, as ondas televisivas permeiam os lares, alcançam a célula
"mate?' da sociedade e induzem as pessoas - em especial, as crianças e os
adolescentes - a comportamentos cujos modelos estão associados a sexo, drogas e
violência. Para criarmos uma sociedade sadia, faz-se mister termos os padrões
adequados.

Todavia, cumpre-nos observar que a Constituição da República. nos termos do art.
21, XII, "a", outorga à União competência material para explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora, de
sons e imagens e demais serviços de telecomunicações. Como corolário, tem-se que
quem concede é quem estabelece as normas. Além disso, o art. 22. IV, da Carta
Magna estatui a competência privativa da União para legislar sobre águas, energia,
informática telecomunicações e radiodifusão.

Por outro lado, o "caput" do art. 30 do projeto prevê que o Estado recomendará às
emissoras mineiras de televisão que veiculem mensagens com o objetivo de
esclarecer se o programa a ser apresentado aborda temática relativa a droga, sexo ou
violência. Observamos, assim, que a veiculação das mensagens é facultativa.
Entendemos que essa é a leitura adequada e a que deve prevalecer, tendo em vista os
citados preceitos constitucionais. Entretanto, o § 3° do art. 3° estabelece que, após as
20 horas, a apresentação das mensagens será opcional. Ora, como se trata de
recomendação, não faz sentido indicar o horário. Assim, acolhemos a Emenda n° 2,
da Comissão de Saúde, que suprime o dispositivo. Também o art. 4 0. que dá às
emissoras prazo de 30 dias contados da data da publicação da lei para se adequarem
às suas determinações, sena incompativel com esse caráter opcional, pois as
emissoras têm a faculdade de não apresentar tais mensagens. Nesse sentido,
propomos a Emenda n° 3. apresentada na conclusão desta peça opinativa.

Finalmente, observamos que um grave problema social é a gravidez de
adolescentes. O número de panos entre garotas de 10 a 14 anos aumentou cerca de
6,5% em 1995, em relação a 1993, sendo que a população nessa faixa etária não
chegou a crescer 0,5% no periodo. Em 1996, apenas na rede do Sistema Único de
Saúde - SUS -, 28.300 jovens de até 14 anos tiveram filhos. Nestes números, não
estão incluídos os panos feitos em casa ou em clínicas particulares. os abortos
espontâneos. comuns nessa faixa etária, em razão de o corpo da adolescente não estar
ainda totalmente preparado, nem os abonos provocados. Assim, seria interessante
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que as campanhas educativas abordassem, também, esse tema, razão pela qual
propomos a Emenda n° 4, a seguir apresentada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1465/97. no 1°

turno, com as Emendas n°5 1 e 2, da Comissão de Saúde, e 3 e 4, a seguir
apresentadas.

EMENDA N°3
Suprima-se o art. 4°

EMENDA N°4
Dê-se ao inciso III do § 1° do art. 1 0 a seguinte redação:
'An l°
§ 1°- ..................................
III - prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce.".
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Sebastião Helvécio. Presidente e relator - Wanderley Ávila - Mauri Torres - Alvaro

Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Na 2.490198

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio. o requerimento em apreço tem por
finalidade sejam solicitadas ao Governador do Estado informações a respeito do
funcionamento do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas
Gerais em Brasilia, especificando o número de funcionários admitidos, os critérios
para a admissão e os cargos ocupados, a jornada de trabalho e os respectivos salários,
a descrição das atividades empreendidas por cada servidor e a descrição detalhada
das atividades realizadas por esse órgão desde 1995.

Publicada em 1213198. vem a proposição à Mesa para receber parecer. nos termos
do art. 79. VIII. "c". do Regimento interno.

Fundamentação
A matéria em análise insere-se no âmbito da competência privativa do Poder

Legislativo, por força do disposto no art. 62, XXXI. da Constituição do Estado, que
determina:

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluidos os da
administração indireta;".

Quanto ao mérito, é oportuno ressaltar que as informações a serem solicitadas a
partir da aprovação do requerimento não só subsidiarão a ação fiscalizadora do Poder
Legislativo, como também lhe permitirão ter idéia clara acerca do funcionamento
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administrativo dos escritórios de representação do Governo em outros Estados.

Entretanto, apesar de pertinentes, as indagações propostas devem ser dirigidas à
Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social, órgão competente para coordenar,
executar e acompanhar as ações de representação política do Governo em âmbito
estadual, regional e nacional.

Assim, com o intuito de lhes dar novo direcionamento e de melhor ordená-las,
optamos por apresentar substitutivo à matéria.

Finalmente, cumpre-nos esclarecer que, por força do art. 173, ifi e § 2°, do
Regimento Interno, foram anexados à proposição os Requerimentos n°s 2.491 e
2.492198, cujo conteúdo se assemelha ao dela e está devidamente incluído no
substitutivo que apresentamos a seguir.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.490198 na

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

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa.. na forma regimental, seja

solicitado à Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social o envio a esta
Casa de informações relativas ao funcionamento dos Escritórios de Representação do
Governo do Estado de Minas Gerais em Brasilia. em São Paulo e no Rio de Janeiro.
a saber:

1 - descrição detalhada das atividades realizadas por unidade desde 1995;
2 - critério para admissão de funcionários;
3 - número de funcionários lotados em cada unidade, bem como seus nomes,

qualificações, cargos, jornadas de trabalho e salários, e descrição sumária das
atividades empreendidas por eles.

Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia. 15 de abril de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Elmo Braz. relator - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.518/98

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, vem à Mesa o requerimento em epigrafe,
publicado em 2013198. para receber parecer, nos termos regimentais.

Por intermédio da proposição, o parlamentar solicita seja encaminhado ao
Secretário da Educação pedido de informações sobre a aplicação da Lei n° 12.763. de
1411198. que dispõe sobre a continuidade da percepção de remuneração dos que
ocupam cargo de Diretor de Escola nos casos de interrupção do período de exercício
do referido cargo, em decorrência da municipalização do ensino.
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Fundamentação

O requerimento em exame está em consonância com o disposto no § 2 0 do ar(. 54
da Constituição Estadual, o qual assegura à Mesa da Assembléia o poder de
encaminhar pedido de informação ao Secretário de Estado, estabelecendo ainda que a
recusa ou o não-atendimento à solicitação no prazo de 30 dias. ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.

O processo de municipalização da rede de ensino estadual tem gerado uma série de
dúvidas referentes aos cargos de Diretor, cujos ocupantes parecem estar sendo
preteridos em favor de outros servidores.

A Lei n° 12.763, de 1998, parece ter sido editada exatamente para assegurar alguns
direitos a essa classe de servidores que, por um bom período de tempo, garantiram,
com sua dedicação e conhecimentos, a credibilidade da escola.

Entretanto, até o presente momento, permanecem indagações relativas â aplicação
do referido texto legal e outras referentes ao próprio processo de municipalização,
como, por exemplo, a data em que começarão a ser exonerados os Diretores, em que
data os atuais ocupantes desses cargos deverão pedir o apostilamento e de que
maneira deverão proceder para fazê-lo.

Dessa forma, reputamos a matéria conveniente e oportuna, tendo em vista que as
informações solicitadas constituirão valioso subsidio para que esta Casa exerca sua
função de representante dos interesses populares, até mesmo dos próprios servidores
públicos.

Entretanto, julgamos conveniente apresentar à matéria um substitutivo para
melhor compreensão do que realmente se quer inquirir.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.518198 na

forma do Substitutivo ri0 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa.. nos termos regimentais, seja

encaminhado oficio ao Secretário de Estado da Educação solicitando as seguintes
informações:

1) quando serão iniciados os atos de exoneração dos Diretores das escolas que
foram municipalizadas;

2) como esses servidores deverão proceder para garantir o direito que lhes foi
conferido pela Lei n° 12.763. de 1998, e a partir de quando deverão tomar as devidas
providências;

3) a partir de quando começarão a receber os beneficios conferidos pela Lei ri°
12.763, de 1998.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 15 de abril de 1998
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Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende. relator - Francisco Ramalho -

Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE. QUINTA-FEIRA 23 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 20/4/98
Presidência do Deputado Olinto Godinho

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum' -
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles

Ferreira - Tarcisio Hemiques - Wanderley Ávila.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - As 20h15min a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de "quorum" e convoca os Deputados para a reunião
extraordinária de quarta-feira próxima. dia 22, às 20 horas. nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária, na mesma data às 14 horas. com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.)

- Proposição apresentada na 363 Reunião Ordinária, em 2214198:
PROJETO DE LEI N° 1.712198

Altera a composição do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 12 da Lei n° 12.262. de 23 de julho de 1996, passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 12 - O CEAS é composto de 12 (doze) membros, nomeados pelo Governador,

para mandato de 2 (dois) anos. permitida 1. (uma) recondução por igual periodo, e
tem a seguinte configuração:

1 - 6 (seis) representantes governamentais, sendo:
a) 1 (um) da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais;
b) 1 (um) da Secretaria de Estado do Trabalho. da Assistência Social. da Criança e

do Adolescente;
c) 1 (um) do Ministério Público;
d) 1 (um) do Tribunal de Contas;
e) o Corregedor e o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária da Assembléia Legislativa.
II - 6 (seis) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 1 (um) de entidade de usuários de assistência social- de âmbito estadual;
b) 1 (um) de entidade de defesa dos direitos dos beneficiários de assistência social,

de âmbito estadual;
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c) 1 (um) de entidade representativa das instituições filantrópicas prestadora de

serviço de assistência social, de âmbito estadual;
d) 1 (um) de entidade representativa de trabalhadores na área de assistência social,

de âmbito estadual;
e) 1 (um) de entidade representativa de instituições privadas não filantrópicas

prestadoras de serviços na área de assistência social, de âmbito estadual;
f) 1 (um) representante não governamental dos conselhos municipais de assistência

social.
§ 1' - Os membros do CEAS e seus respectivos suplentes são indicados à

Secretaria de Estado do Trabalho. da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente pelos Chefes de cada Poder, e o das entidades não governamentais, de
que trata o inciso U deste artigo, é eleito em foro próprio mediante convocação
pública e resultado registrado em ata específica, atos esses publicados no órgão
oficial de imprensa do Estado.

§ 20 - O membros do CEAS não são remunerados e suas funções são consideradas
serviço público relevante.

§ 3° - Os membros do CEAS não podem ser filiados a partidos politicos,
ressalvados os de que trata a alínea "e" do item 1 deste artigo.

§ 4° - O CEAS é presidido por um de seus membros entre os relacionados no inciso
1 deste artigo, eleito por seus pares para mandato de 1 (um) ano, permitida uma
única recondução por igual período.

§ 50 - O CEAS conta com uma secretaria executiva cuja estrutura será disciplinada
em ato do Poder Executivo.".

Au. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
José Bonifácio
Justificação: Este projeto propõe a reestruturação do Conselho Estadual de

Assistência Social, de modo a conferir-lhe maior agilidade e eficácia bem como
assegurar a representatividade de todos os órgãos executivos e fiscalizadores das
políticas públicas, em especial a política de assistência social.

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

ATA DA 93 REUNIÃO olwrNÁa& DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGRO[NDUSTRIAL

Às dez horas do dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e oito.
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau. Ailton Vilela e
Antônio Andrade, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
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o Presidente. Deputado Paulo Piau. declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada é subscrita pelos membros presentes. A seguir. o Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a pauta e procede à leitura do Oficio n° 404/GAB/98, do
Secretário da Segurança Pública publicado no "Diário do Legislativo" de 2613198, e
dá ciência do recebimento do "Jornal da EMATER-MG" n° 65. Encerrada a V Parte
da reunião. o Deputado Paulo Piau passa a Presidência ao Deputado Antônio
Andrade e apresenta três requerimentos, em que solicita, respectivamente, seja
convidado o Presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu - ABCZ -
para fazer exposição sobre essa entidade; seja convidado o Presidente da Associação
Brasileira de Criadores de Girolando para falar sobre a ASSOLEITE; e seja
convidado o Presidente do Conselho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado -
CACCER - para discutir a importação do café do cerrado, em reunião da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo Piau recebe requerimento do
Deputado Marcos Helênio, em que solicita sejam convidadas as autoridades que
menciona para discutir a situação dos trabalhadores rurais acampados na fazenda
Confinamento, no Município de Periquito. O Presidente solicita ao Deputado
Antônio Andrade que proceda à análise da matéria para posterior votação. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 1998.
Paulo Piau. Presidente - Maria José Haueisen - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.414/97

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em epígrafe cria o Programa
de Incentivo à Implantação de Matadouros e Mercados Públicos Municipais e dá
outras providências.

Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição, cabe a esta
Comissão emitir parecer sobre o projeto, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em estudo estabelece um programa de incentivo à implantação de

matadouros e mercados públicos municipais. Entre os objetivos do programa destaca-
se o estimulo à melhoria da qualidade dos produtos e dos serviços de abastecimento
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alimentar. Para sua execução, conta-se com a participação dos fundos estaduais
destinados ao financiamento de programas de saneamento básico.

Ademais, o programa em comento atende a uma finalidade essencial do poder
público, qual seja a de fomentar os cuidados com a inspeção sanitária e flhinimi7ar O
abate clandestino no Estado.

Segundo estatística do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, órgão
encarregado da inspeção e da fiscalização sanitárias de produtos de origem animal,

existem, no Estado, cerca de 12.300 estabelecimentos, dos quais 70% efetuam o
abate de animais de forma clandestina.

Reconhecemos, então, que a implantação de um programa de tal natureza não só
contribuirá para a defesa da saúde da população como também representará melhoria
na infra-estrutura dos municípios mineiros. notadamente no controle dos
estabelecimentos que efetuam o abate de aniniai5.

Há que se ressaltar, ainda, que o projeto em comento tem o mérito de aumentar a
receita pública do município, por meio da arrecadação de impostos com a prestação
de serviços públicos.

Dessa forma, julgamos o referido projeto oportuno.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.414197 na forma
apresentada.

Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira. Presidente - Jorge Hannas. relator - Wilson Pires -

Carlos Pimenta.
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BELO HORIZONTE. SEXTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA 363a REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 22/4/98
Presidência dos Deputados Francisco Ramalho e Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ia (Expediente): Atas -
Correspondência: Mensagens n os 258 a 260/98 (encaminham, respectivamente, o
Veto Total à Proposição de Lei n° 13619. o Veto Parcial à Proposição de Lei n°
13.620 e o Projeto de Lei n° 1.706198). do Governador do Estado - Ofícios - Y Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar no
32/98 - Projetos de Lei n°s 1.707 a 1.712/98 - Requerimento n° 2.568198 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados José Militão. Paulo Schettino (3) e
Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Lima Neto. Wilson
Pires, Marco Régis, Agostinho Patrús e Ivair Nogueira - 2 Parte (Ordem do Dia): la
Fase: Abertura de Inscrições - Requerimento do Deputado Agostinho Patrús;
aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio -

Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalinar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Perna - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalnia Diniz - Erinano Batista - Geraldo
Sahtanna - Guinar Machado - Glvcon Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Militão - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersea - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 14h15min a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra. o Sr. 2°-Secretário, para proceder á leitura das atas das três
reuniões anteriores.
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l a Parte

P Fase (Expediente)
Atas

- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, procede à leitura das atas das três reuniões
anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia 5'-Secretária, nas funções de 1°-Secretário, lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM N° 258/98*

Belo Horizonte. 20 de abril de 1998.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso da

atribuição que me confere o artigo 90. inciso VIII. combinado com o artigo 70, inciso
II, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei n° 13.619, que
dispõe sobre o afastamento remunerado de servidor público candidato a cargo
eletivo.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, enminho-ffie, em anexo,
as razões do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e
distinta consideração.

Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.
Razões do Veto

Ao examinar a Proposição de Lei n° 13.619, que dispõe sobre o afastamento
remunerado de servidor público candidato a cargo eletivo, sou levado a opor-lhe veto
total. uma vez que a matéria sobre a qual dispõe é reservada ao Governador do
Estado.

Com efeito, o artigo 66. TIL "c" e "d", da Carta do Estado atribui ao Governador
competência privativa para iniciar o processo legislativo sobre matéria relativa a
estatuto ou regime jurídico dos servidores públicos dos órgãos da administração
direta, autárquica e fundacional e sobre quadro de empregos das empresas públicas,
sociedades de economia mista e demais entidades sobre controle direto ou indireto do
Estado.

A iniciativa parlamentar adotada no caso revela-se. portanto, inconstitucional. uma
vez que pretende instituir regra sobre situação funcional do servidor, contrastando
com a disposição constitucional citada, que põe sob reserva privativa do Governador
a iniciativa de projetos dessa natureza.

Trata-se, por sinal, de inconstitucionalidade reconhecida pela própria Comissão de
Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa, no parecer para o 1° turno do
projeto de que resultou a proposição ora vetada.
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Por esse motivo, oponho veto total à Proposição de Lei n° 13.619, que devolvo â

egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.
Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos 17 de abril de 1998.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM 1,4° 259198*
Belo Horizonte. 20 de abril de 1998.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso da

atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso
E. da Constituição do Estado, opus veto parcial á Proposição de Lei n° 13.620, que
torna obrigatória a afixação de preço em produto comercializado no varejo e dá
outras providências.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em anexo.
as razões do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e
distinta consideração.

Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.
Razões do Veto

A Proposição de Lei ri0 13.620, que me foi enviada para sanção. torna obrigatória a
afixação do preço da mercadoria em produto comercializado no varejo, para efeito de
proteção do consumidor. Pela proposta, ao comerciante é facultada a utilização do
código numérico ou de barras para registro eletrônico do preço do produto.

O controle previsto é, assim- amplo, direto e suficiente, atendendo plenamente aos
objetivos da proposta, que é o de proteger o consumidor quanto ao pagamento do
preço correto do produto, a ser claramente expresso na embalagem ou registrado
também eletronicamente.

Por isso é que considero desaconselhável a regra expressa no artigo 2° da
proposição, uma vez que o seu acolhimento poderia gerar incerteza nas relações
entre fornecedor e consumidor. que se configuraria com a previsão, contida na
norma, da hipótese de eventual divergência de preço ou até de indução à adulteração
de preço, o que por si só produz insegurança e incerteza que devem ser evitadas na
comercialização de produtos.

Esse é o motivo pelo qual, no res guardo do interesse do consumidor. oponho veto
ao artigo 2° da Proposição de Lei n° 13.620, que devolvo à egrégia Assembléia
Legislativa, para reexarne.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de abril de 1998.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais."
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- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 260198*
Belo Horizonte. 20 de abril de 1998.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera a Lei n° 11.504, de 20 de
junho de 1994, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hidricos e dá outras
providências.

A mencionada Lei n° 11.504, de 20 de junho de 1994, introduziu no Estado o
regime de gestão dos rios mineiros, tendo contribuído para o estabelecimento de
diretrizes de administração voltadas para o controle do uso das águas e sua
utilização.

Posteriormente, essa matéria foi objeto de tratamento especifico e mais amplo na
área federal, o que se deu com a vigência da Lei n° 9.433. de 8 de janeiro de 1997,
que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Em face desse novo ordenamento federal sobre recursos bídricos, incorporando
normas sobre gestão descentralizada, envolvendo múltiplos usos e diferentes formas
de compartilhamento, muitos são os aspectos da atual legislação estadual que devem
ser revistos. para a necessária adaptação às disposições da Lei Federal n° 9.433. de 8
de janeiro de 1997.

O projeto que ora encaminho a essa Casa, para exame, resulta. assint de estudos
de área própria do Governo, realizados com o intuito de atualizar a legislação
estadual sobre águas, de acordo com as diretrizes da legislação federal.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.706198

Altera a Lei n° 11.504, de 20 de junho de 1994, que dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos Hidrícos e dá outras providências.	-

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. 10 - A Política Estadual de Recursos Hidrícos e o Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos instituídos pela Lei n° 11.504, de 20 de junho
de 1994, têm a sua disciplina normativa, nos termos da Constituição do Estado e na
forma da legislação federal aplicável, estabelecida por esta lei.

Capítulo II
Da Política Estadual de Recursos Hidricos
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Seção 1
Dos Fundamentos

Mi. 20 - A Política Estadual de Recursos Hídricos visa assegurar o controle do uso
da água e de sua utilização em quantidade, qualidade e regime satisftórios, por seus
usuários atuais e futuros.

Mi. 3°- A execução da Política Estadual de Recursos Hidrícos, disciplinada por
esta lei e condicionada aos princípios constitucionais, deverá observar:

- o direito de acesso de todos aos recursos lúdricos, com prioridade para o
abastecimento público e a manutenção dos ecossistemas;

II - o gerenciainento integrado com vistas ao uso múltiplo dos recursos lúdricos;
ifi - o reconhecimento dos recursos lúdricos como bem natural de valor ecolõgico,

social e econômico, cuja utilização deve ser orientada pelos princípios do
desenvolvimento sustentável;

TV - a adoção da bacia hidrográfica como unidade fisico-territorial de
planejamento e gerenciamento. entendendo-a como um sistema integrado que
engloba os meios fisico. biótico e antrõpico;

V - a cobrança pelo uso dos recursos hÍdricos. em função das disponibilidades
quantitativas e qualitativas e peculiaridades das respectivas bacias hidrográficas;

VI - a prevenção de efeitos adversos da poluição, das inundações e da erosão do
solo;

VII - a compensação ao município afetado por inundação causada por implantação
de reservatório ou por restrição decorrente de lei ou outorga, relacionada com os
recursos hídricos;

VIII - a compatibilização do gerenciamento dos recursos hidrícos com o
desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambiente;

IX - o reconhecimento da unidade do ciclo hidrológico em suas três uses:
superficial. subterrânea e meteórica;

X - o rateio do custo de obras de aproveitamento múltiplo, de interesse comum ou
coletivo, entre pessoas físicas e jurídicas beneficiadas.

Seção ll	 -
Das Diretrizes Gerais

Mi. 40 - O Estado assegurará, por intermédio do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hidrícos - SEGRH-MG - de que trata esta lei, os
recursos financeiros e institucionais necessários ao atendimento do disposto na
Constituição do Estado, especialmente para:

- programas permanentes de proteção, melhoria e recuperação das
disponibilidades hidrícas superficiais e subterrâneas;

II - programas permanentes de proteção das águas superficiais e subterrâneas
contra poluição;
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ifi - medidas que garantam o uso múltiplo racional dos recursos hídricos

superficiais e subterrâneos, das nascentes e ressurgências e das áreas úmidas
adjacentes, protegendo-os contra a superexplotação e outras ações que possam
comprometer a perenidade das águas;

TV - diagnóstico e proteção especial das áreas relevantes para as recargas e
descargas dos aqüíferos;

V - prevenção da erosão do solo nas áreas urbanas e rurais, visando a proteção
contra a poluição e o assoreamento dos corpos de água;

VI - defesa contra eventos hidrológicos criticos que ofereçam riscos á saúde e à
segurança públicas, ou provoquem prejuizos econômicos e sociais;

VII- instituição de sistema estadual de rios de preservação permanente, com vistas
á conservação dos ecossistemas aquáticos, ao lazer e à recreação das populações,
observada a legislação em vigor:

Vifi - sensibilização da população sobre a necessidade da utilização múltipla e
sustentável dos recursos hídricos racional e da proteção dos recursos lúdricos;

IX - concessão de outorgas e registros. acompanhamento e fiscalização das
concessões de direito de pesquisa e de explotação de recursos hídricos.

Art. 5° - O Estado desenvolverá programas que objetivem o uso múltiplo de
reservatórios e o desenvolvimento regional dos municípios que:

1 - tenham área inundada por reservatório ou sofram impactos ambientais
resultantes de sua implantação;

II - sofram restrição decorrente de lei de proteção de recursos lúdricos e de
implantação de área de proteção ambiental.

Art. 6° - O Estado promoverá o planejamento de ações integradas nas bacias
hidrográficas, com vistas ao tratamento de esgotos domésticos efluentes industriais e
demais efluentes, antes do seu lançamento nos corpos de água receptores.

Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo serão utilizados os meios
financeiros e institucionais previstos nesta lei e em seu regulamento.

Art. 7° - O Estado realizará, em conjunto com os municípios, mediante convênios
de cooperação mútua e de assistência técnica e econômico-financeira, programas que
tenham em vista:

1 - a manutenção do uso sustentável dos recursos lúdricos;
II - a racionalização do uso múltiplo dos recursos lúdricos;
III - o controle e a prevenção de inundações e de erosão, especialmente em áreas

urbanas;
TV - a implantação, a conservação e a recuperação da cobertura vegetal, em

especial, das matas ciliares;
V - o zoneamento de áreas inundáveis;
VI - o tratamento de águas residuárias, em especial dos esgotos urbanos
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domésticos;
VII - a implantação de sistemas de alerta e de defesa civil para garantir a

segurança e a saúde públicas em eventos hidrológicos indesejáveis;
VIII - a instituição de áreas de proteção e conservação dos recursos hídricos:
IX - a manutenção da capacidade de infiltração do solo.
Art. 8°-O Estado articular-se-á com a União, com outros Estados e municípios,

respeitadas as disposições constitucionais e legais. com vistas ao aproveitamento, ao
controle e ao monitoramento dos recursos lúdricos em seu território.

1 0 - Para o cumprimento dos objetivos previstos neste artigo, serão consideradas:
- a utilização múltipla e sustentável dos recursos lúdricos, em especial para fins

de abastecimento público, geração de energia elétrica, irrigação, navegação, pesca,
piscicultura, turismo, recreação, esporte e lazer;

II - a proteção dos ecossistemas, da paisagem. da flora e da fauna aquáticas;
III - as medidas relacionadas com o controle de cheias, prevenção de inundações,

drenagem e correta utilização das várzeas, veredas e outras áreas sujeitas a
inundação;

IV - a proteção e o controle das áreas de recarga. descarga e captação dos recursos
lúdricos subterrâneos.

§ 2° - O Estado poderá celebrar convênios com a União e com as demais unidades
da Federação, a fim de disciplinar a utilização de recursos hidrícos compartilhados.

Capitulo III
Dos lnstnimentos da Política Estadual de Recursos Hidricos

Ari. 90 - São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos:
- o Plano Estadual de Recursos Hídricos;

l - os Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas;
Ill - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos

preponderantes;
IV - a outorga dos direitos de uso de recursos hidricos;
V - a cobrança pelo uso de recursos hidrícos;
VI - a compensação a municípios pela explotação e restrição de uso de recursos

lúdricos;
Vil - o rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo;
VIII - o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos.

Capítulo IV
Da Caracterização dos Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hidrícos

Seção 1
Do Plano Estadual de Recursos Hídricos

Art. 10 - O Plano Estadual de Recursos Hidrícos, aprovado pelo Conselho Estadual
de Recursos Hidrícos - CERH-MG -, de que trata esta lei, será submetido ao
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Governador do Estado, que o editará por meio de decreto.

§ 1° - Os objetivos e a previsão dos recursos financeiros para a elaboração e a
implantação do Plano Estadual de Recursos Hídricos deverão constar nas leis
relativas ao Plano PlurianuaL às Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual do
Estado.

§ 20 - O Plano Estadual de Recursos Hidricos conterá a divisão hidrográfica do
Estado, na qual se caracterizará cada bacia hidrográfica utilizada para o
gerenciamento descentralizado e compartilhado dos recursos hídricos.

§ 3° A periodicidade para elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos de
que trata este artigo será estabelecida por ato do Conselho Estadual de Recursos
Hidricos - CERH-MG.

Seção II
Dos Planos Diretores de Recursos Hidiicos de Bacias Hidrográficas

Art. 11 - O planejamento de recursos hídricos, elaborado por bacia hidrográfica do
Estado, consubstanciar-se-á em Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias
Hidrográficas, com a finalidade de fundamentar e orientar a implementação de
programas e projetos, tendo o seguinte conteúdo mínimo:

1- diagnóstico da situação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica;
LI - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades

produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo;
ifi - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hidrícos, em

quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais;
IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da

qualidade dos recursos hidrícos disponíveis;
V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem

implantados para o atendimento de metas previstas, com estimativas de custos;
VI - prioridades de direito de uso para outorga de recursos hídricos;
VII - diretrizes e critérios para cobrança pelo uso dos recursos lúdricos;
VIII - propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas á

proteção de recursos lúdricos e de ecossistemas aquáticos.	-
Seção III

Do Enquadramento dos Corpos de Agua em Classes, Segundo os Usos
Preponderantes da Agua

Art. 12 - O enquadramento de corpos de água em classes, segundo seus usos
preponderantes. visa:

- assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que
forem destinadas;

II - diminuir os custos de combate à poluição da água, mediante ações preventivas
permanentes.
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Ar(. 13 - O enquadramento de corpos de água em classes será estabelecido pela
legislação ambiental aplicável.

Seção IV
Da Outorga dos Direitos de Uso de Recursos Hídricos

Art. 14 - O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos do Estado
tem por objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o
efetivo exercício dos direitos de acesso á água.

Art. 15 - Estão sujeitos à outorga, pelo Poder Público, os seguintes direitos de uso
de recursos lúdricos, independentemente da natureza pública ou privada dos
usuários:

- as acumulações, as derivações ou a captação de parcela da água existente em
um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de
processo produtivo;

TI - a extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de
processo produtivo;

ifi - o lançamento, em corpo de águ;4 de esgotos e demais efluentes líquidos ou
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;

IV - o aproveitamento de potenciais hidroelétricos;
V - as intervenções de macrodrenagem urbana para retificação. canalização,

barramento e outras obras que tenham por objetivo o controle de cheias;
VI - outros usos e ações que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água

existente em uru corpo de água.
§ 1° - Independem de outorga pelo Poder Público. conforme definido em

regulamento, o uso de recursos hidrícos para satisfação das necessidades de pequenos
núcleos populacionais, distribuídos no meio rural, bem como as acumulações,
derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes.

§ 20 - A outorga e a utilização de recursos lúdricos, para fins de geração de energia
elétrica, estarão subordinadas ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na
forma do disposto na Lei Federal n°9.433, de  de janeiro de 1997, e em obediência
à disciplina da legislação setorial específica.	 -

Art. 16 - Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos
Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas e deverá respeitar a
classe em que o corpo de água estiver enquadrado. bem como a manutenção de
condições adequadas ao transporte hidroviário. quando for o caso.

Parágrafo único - A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso
múltiplo destes.

Art. 17 - A outorga efetivar-se-á por ato do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas
- IGAM.

Parágrafo único - A outorga de direitos de uso de recursos hídricos poderá ser
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suspensa. parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas
seguintes circunstâncias:

- não-cumprimento, pelo outorgado, dos termos da outorga;
II- ausência de uso da água por três anos consecutivos;
III - necessidade premente de água para atender situações de calamidade, inclusive

as decorrentes de condições climáticas adversas;
IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os

quais não se disponha de fontes alternativas;
VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo

de água.
Art. 18 - A outorga confere ao usuário o direito de uso do corpo hidrico

condicionado à disponibilidade de água.
§ 1° - A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis.

mas o simples direito de uso.
§ 2° - A vazão outorgável deverá estar associada a um uivei de conflabilidade

estatistica, de acordo com regulamentação própria.
Art. 19 - Toda outorga de direito de uso de recursos lúdricos far-se-á por prazo não

excedente a 35 (trinta e cinco) anos. renovável.
Art. 20 - Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos termos

do artigo 15 desta lei.
Seção V

Da Cobrança pelo Uso de Recursos Hidricos
Art. 21 - Sujeita-se à cobrança pelo uso da água todo aquele que utilizar, consumir

ou poluir recursos hidricos, segundo as peculiaridades de cada bacia hidrográfica.
Parágrafo único - A cobrança pelo uso de recursos hídricos a que se refere este

artigo visa:
- reconhecer a água como bem económico e dar ao usuário uma indicação de seu

real valor;
II - promover a racionalização do uso da água;
ifi - obter recursos financeiros para o financiamento de programas e intervenções

contemplados nos planos de recursos hídricos;
IV - incentivar o aproveitamento múltiplo dos recursos lúdricos e o rateio dos

custos das respectivas obras, na forma desta lei;
V - proteger as águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e

futuro;
VI - promover a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos á saúde e

segurança públicas e prejuízos econômicos ou sociais;
VII - incentivar a melhoria do gerenciamento dos recursos hídricos nas bacias
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hidrográficas onde forem arrecadados;

Vifi - promover a gestão descentralizada e integrada em relação aos demais
recursos naturais;

DC - disciplinar a localização dos usuários. buscando a conservação dos recursos
hídricos. de acordo com sua classe preponderante de uso;

X - promover o desenvolvimento do transporte hidroviário e seu aproveitamento
econômico.

Art. 22 - Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hidricos
devem ser observados, dentre outros:

- nas derivações, captações e extrações de água o volume retirado e seu regime
de variação;

II - nos lançamentos de esgotos domésticos e demais efluentes líquidos ou gasosos,
o volume lançado e seu regime de variação e as características fisico-quimicas,
biológicas e de toxicidade do efluente.

Art. 23 - A cobrança pelo uso de recursos hídricos será implantada de forma
gradativa e não recairá sobre os usos considerados insignificantes, nos termos do
regulamento.

Au. 24 - No cálculo dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hidrícos
devem ser observados:

- a natureza do manancial, se superficial ou subterrâneo;
II - as características dos aqüíferos;
ifi - a classe de uso preponderante em que esteja enquadrado o corpo de água no

local do uso ou da derivação;
IV - a localização do usuário na bacia;
V - o volume captado, extraído ou derivado e seu regime de derivação;
VI - as características e o porte da utilização;
VII - as prioridades regionais;
VIII - as peculiaridades da bacia hidrográfica;
IX - as funções social, econômica e ecológica da água;
X - a sazonalidade do ciclo hidrológico;	 -
Xl - as quantidades consumidas;
XII - a vazão e o padrão qualitativo de devolução da água, observados os padrões

de emissão estabelecidos pela legislação ambiental em vigor;
XIII - a disponibilidade e o grau de regularização da oferta hídrica local;
XIV - a proporcionalidade da vazão outorgada e do uso consuntívo em relação à

vazão outorgável;
XV - o impacto econômico da cobrança pelo uso da água no valor total do custo da

água destinada ao consumo doméstico;
X\Tl - a diferenciação do curso em razão das características dos usos e dos usuários
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da água;

XVII - o princípio de tarifâção progressiva em razão do consumo,
§ lO - Os fatores referidos neste artigo serão utilizados, para efeito de cálculo, de

forma isolada, simultânea, combinada ou cumulativa, observado o que dispuser o
regulamento.

§ 20 - No caso da utilização de corpos de água para transporte e diluição de
efluentes, os responsáveis pelos lançamentos ficam obrigados ao cumprimento das
normas e dos padrões estabelecidos pela legislação em vigor.

§ 3°- A diferenciação de custo em função da utilização da água referida no inciso
XIII deste artigo poderá resultar na fixação de valor que levará em consideração as
características dos usos e dos usuários da água, segundo procedimentos próprios de
cálculo a serem aprovados pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos -
CERE/MO.

§ 4° - A utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica
reger-se-á pela legislação federal competente.

Ait 25 - O valor inerente à cobrança pelos direitos de uso de recursos hidrícos
classificar-se-á como receita patrimonial, nos termos do artigo 11 da Lei Federal n°
4.320, de 17 de março de 1964, com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 1.939, de 20
de maio de 1982.

§ 1° - Os valores diretamente arrecadados por órgão ou unidade executiva
descentralizada do Poder Executivo, de que trata esta lei, em decorrência da
cobrança pelos direitos de uso de recursos lúdricos, serão depositados e geridos em
conta bancária própria, mantida em instituição financeira oficial.

§ 2° - A forma, a periodicidade, o processo e demais estipulações de caráter técnico
e administrativo inerentes à cobrança pelos direitos de uso de recursos lúdricos serão
estabelecidos em decreto do Poder Executivo, a partir de proposta do órgão central
do Sistema de Gerenciainento de Recursos Hídricos, aprovada pelo Conselho
Estadual de Recursos Hidrícos - CERH/MG.

Art. 26 - Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hidrícos
serão aplicados, prioritariamente, na bacia hidrográfica em que foram gerados e
serão utilizados:

1 - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos no Plano
Diretor de Recursos Hidrícos da Bacia Hidrográfica;

II - no pagamento de despesas de monitorarnento dos corpos de água e custeio dos
órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Gerenciarnento de Recursos
Hídricos - SEGRH/MG. na sua fase de implantação.

§ 10 - O financiamento das ações e atividades a que se refere o inciso 1 deste aflige
corresponderá a, pelo menos, 213 (dois terços) da arrecadação total gerada na bacia
hidrográfica.
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§ 20 - A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste artigo corresponderá a
7.5% (sete e meio por cento) do total arrecadado.

§ 30 - Os valores previstos no "caput" deste artigo poderão ser aplicados a fundo
perdido em projetos e obras considerados benéficos à coletividade, que alterem a
qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um corpo de água.

Seção VI
Da Compensação a Município pela Ex-plotação e Restrição de Uso de Recursos

Hídricos
Art. 27 - A compensação a município afetado por inundação, cansada por

implantação de reservatório ou por restrição decorrente de lei ou outorga relacionada
com recursos hidricos, será disciplinada pelo Poder Executivo, mediante decreto. a
partir de estudo próprio, aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos -
CERHIMG.

Seção VII
Do Rateio de Custos das Obras de Uso Múltiplo, de Interesse Comum ou Coletivo
Art. 28 - As obras de uso múltiplo de recursos hidricos. de interesse comum ou

coletivo, terão seus custos rateados, direta ou indiretamente, segundo critérios e
normas a serem estabelecidos em regulamento baixado pelo Poder Executivo, após
aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hidrícos - CERH/MG, atendidos os
seguintes procedimentos:

- a concessão ou a autorização de vazão, com potencial de aproveitamento
múltiplo, deverá ser precedida de negociação sobre o rateio de custos entre os
beneficiários, inclusive os de aproveitamento hidroelétrico. mediante articulação com
a União;

II - a construção de obras de interesse comum ou coletivo dependerá de estudo de
viabilidade técnica. econômica. social e ambiental, com previsão de formas de
retorno dos investimentos públicos ou justificativas circunstanciadas da destinação de
recursos a fundo perdido.

§ 1° - O Poder Executivo, mediante decreto, regulamentará a matéria de que trata
este artigo. no sentido de estabelecer diretrizes e critérios para financiamento ou
concessão de subsídios destinados à realização das obras enumeradas. conforme
estudo aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hidrícos - CERH/MG.

§ 20 - Os subsídios a que se refere o parágrafo anterior somente serão concedidos
no caso de interesse público relevante ou na impossibilidade prática de identificação
dos beneficiários, para conseqüente rateio dos custos inerentes às obras de uso
múltiplo de recursos hidricos. de interesse comum ou coletivo.

Seção VIII
Do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hidricos

Mi. 29 - A coleta, o tratamento, o armazenamento, a recuperação e a disseminação
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de informações sobre recursos hidricos e fatores intervenientes em sua gestão serão
organizados sob a forma de sistema e compatibilizados com o Sistema Nacional de
Informações sobre Recursos Hídricos.

Art. 30 - São objetivos do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos
Hidrícos:

1 - reunir, dar consistência e divulgar dados e informações sobre a situação
qualitativa e quantitativa dos recursos hidrícos do Estado, bem como sobre
informações socioeconômicas relevantes para o seu gerenciamento;

II - atualizar. permanentemente. as informações sobre disponibilidade e demanda
de recursos hidrícos e sobre ecossistemas aquáticos. em todo o território do Estado;

ifi - fornecer subsídios para a elaboração do Plano Estadual e dos Planos Diretores
de Recursos H.idricos de Bacias Hidrográficas;

IV - apoiar ações e atividades de gerenciarnento de recursos hidrícos no Estado
ML 31 - São princípios básicos para o funcionamento do Sistema Estadual de

Informações sobre Recursos Hidrícos:
1 - a descentralização da obtenção e produção de dados e informações;
II- a coordenação unificada dos sistema;

o acesso aos dados e informações garantidos a toda a sociedade.
Capitulo V

Do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidrícos - SEGRH/MG
Seção 

Dos Objetivos
Art. 32 - O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos -

SEGRH/MG tem os seguintes objetivos:
- coordenar a gestão integrada das águas;

II - arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos
hídricos;

ifi - implementar a Política Estadual de Recursos Hidrícos;
IV - planejar. regular, coordenar e controlar o uso. a preservação e a recuperação

de recursos hídricos do Estado;
V - promover a cobrança pelo uso de recursos hidrícos.

Seção H
Da Composição do Sistema

Art. 33 - Integram o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidrícos -
SEGRH/MG:

1 - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD;

11-o Conselho Estadual de Recursos Hidrícos - CERHJMG;
111-O Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM;
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IV - os Comitês de Bacia Hidrográfica;
V - os órgãos dos Poderes estadual e municipais cujas competências se relacionem

com a gestão de recursos hídricos;
VI- As Agências de Bacias Hidrográficas.
§ 10 - O Poder Executivo disciplinará, mediante decreto, as atribuições de órgãos e

entidades integrantes da Administração Pública Estadual incumbidos de exercerem
ações ou atividades relacionadas com a gestão de recursos hídricos.

§ 20 - As Agências de Bacia Hidrográfica deverão ter, quando instituídas pelo
Estado, personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administrativa e
organizar-se-ão segundo quaisquer das formas permitidas pelo Direito
Administrativo, Civil ou Comercial. atendidas as necessidades, características e
peculiaridades regionais, locais e multissetoriais. mediante autorização em lei ao
Poder Executivo, que aprovará, por meio de decreto. os seus respectivos atos
constitutivos a serem inscritos no registro público, na forma da legislação aplicável.

§ 30 - Equiparam-se na condição de Agência de Bacia Hidrográfica, para os efeitos
desta leL os consórcios ou associações intermunicipais de bacias hidrográficas. bem
como as associações regionais. locais ou multissetoriais de usuários de recursos
hidrícos, legalmente constituídos, os quais poderão ser reconhecidos, por ato do
Conselho Estadual de Recursos Hidrícos - CERH/MG, para o exercício de funções,
competências e atribuições a ela inerentes.

Art. 34-O Conselho Estadual de Recursos Hidrícos - CERH/MG é composto por:
- representantes do Poder Público, de forma paritária entre o Estado e os

municipios;
H - representantes dos usuários e de entidades da sociedade civil, ligados aos

recursos lúdricos, de forma paritária com o Poder Público;
Parágrafo único - A presidência do CERWMG será exercida pelo titular da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD. à
qual está afeta a Política Estadual de Recursos Hidrícos.

Art. 35 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação:
- a totalidade da bacia hidrográfica;	 -

II- sub-bacia hidrográfica de tributário de curso de água principal da bacia ou de
tributário desse tributário;

III- grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.
Art. 36 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão compostos por:

- representantes do Poder Público, de forma paritária entre o Estado e os
municípios que integram a bacia hidrográfica:

II - representantes de usuários e de entidades da sociedade civil ligadas aos
recursos hidrícos, com sede na bacia hidrográfica, de forma paritária com o Poder
Público.
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III - aprovar os Planos Diretores de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas

com os respectivos orçamentos para integrar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e
suas atualizações;

IV - aprovar planos de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso
de recursos hídricos. inclusive financiamentos de investimentos a fundo perdido;

V - superintender o processo de outorga dos direitos de uso de recursos hídricos
para empreendimentos de grande porte e potencial poluidor;

VI - estabelecer critérios, normas e aprovar os valores propostos para cobrança
pelo uso de recursos hídricos;

VII - estabelecer, mediante critérios e normas, o rateio de custos das obras de uso
múltiplo, de interesse comum ou coletivo, relacionados com recursos lúdricos;

VIII - aprovar o Plano Emergencial de Controle de Quantidade e Qualidade de
Recursos Hídricos proposto pela Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade a ela
equiparada na área de sua atuação;

IX - deliberar sobre proposta para o enquadramento dos corpos de água em classes
de usos preponderantes, com o apoio de audiências públicas, assegurando o uso
prioritário para o abastecimento público;

X - deliberar sobre contratações de obras e serviços em prol da bacia hidrográfica,
a serem celebrados diretamente por sua respectiva Agência ou entidade a ela
equiparada nos termos desta lei, observada a legislação licitatória aplicável;

Xl - acompanhar a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos na área de
sua atuação formulando sugestões e oferecendo subsídios aos órgãos e entidades
participantes do Sistema Estadual de Gerencianiento de Recursos Hidricos -
SEGRHJMG;

XII - aprovar o Orçamento Anual da Agência de Bacia Hidrográflc& na área de
sua atuação e com observância da legislação e normas aplicáveis e em vigor;

XIfl - aprovar o regime contábil da Agência de Bacia Hidrográfica e seu respectivo
Plano de Contas, observando a legislação e as normas aplicáveis;

XIV - aprovar o seu Regimento Interno e respectivas modificações;
XV - aprovar a formação de consórcios intermunicipais e de associações regionais,

locais e multissetoriais de usuários na área de atuação da bacia. bem como estimular
ações e atividades de instituições de ensino e pesquisa e de organizações não
governamentais, que amem em defesa do meio ambiente e dos recursos hídricos na
bacia;

XVI - aprovar a celebração de convênios com órgãos, entidades e instituições
públicas ou privadas, nacionais e internacionais, de interesse da bacia hidrográfica;

XVII - aprovar programas de capacitação de recursos humanos, de interesse da
bacia hidrográfica na área de atuação;

XVIII - exercer outras ações, atividades e funções estabelecidas em lei,
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regulamento ou decisão do Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH/MG.
compativeis com a gestão integrada de recursos lúdricos.

Parágrafo único - A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos para
empreendimentos de grande porte e potencial poluidor compete, na falta do Comitê
de Bacia Hidrográfica. ao Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM/MG
por meio de suas Câmaras. com apoio e assessoramento técnicos do Instituto Mineiro
de Gestão das Aguas - IGAM nos termos do artigo 5° da Lei n° 12.585, de 17 de
julho de 1997.

Mi. 43 - A Agência de Bacia Hidrográfica terá a mesma área de atuação de um ou
mais Comitês de Bacias Hidrográficas.

Parágrafo único - A criação de Agência Hidrográfica será autorizada pelo
Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH/MG. mediante solicitação de um ou
mais Comitês de Bacias Hidrográficas.

Mi. 44- A Agência de Bacia Hidrográfica e às entidades a ela equiparadas, na sua
área de atuação. compete:

- manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos lúdricos em sua área
de atuação;

II - manter atualizado o cadastro de usos e de usuários de recursos hídricos;
III - efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos

lúdricos;
IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com

recursos gerados pela cobrança pelo uso da água e encaminhá-los á instituição
financeira responsável pela administração desses recursos;

V - acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos lúdricos;

VI - analisar e emitir pareceres sobre projetos e obras de natureza hidroambiental
considerados relevantes para a área de sua atuação e encaminhá-los á instituição
responsável pelo seu financiamento, implantação e implementação;

Vil - gerir o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hidricos em sua área
de atuação;	 -

VIII - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de
suas competências, mediante aprovação do Comitê de Bacia Hidrográfica;

IX - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la á apreciação do respectivo
ou respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas;

X - promover os estudos necessários para a gestão dos recursos lúdricos em sua
área de atuação;

XI - elaborar o Plano Diretor de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo
Comitê de Bacia Hidrográfica ou Comitês de Bacias Hidrográficas;

XII - propor ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica:
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a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento

ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHIMG;
b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos:
e) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de

recursos hídricos:
d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo;
Xlii - promover o monitoramento sistemático da quantidade e da qualidade das

águas da bacia;
XIV - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro necessário ao bom

funcionamento do Comité de Bacia Hidrográfica;
XV - acompanhar a implantação e o desenvolvimento de empreendimentos

públicos e privados considerados relevantes aos interesses da bacia;
XVI - manter e operar instrume:ttos técnicos e de apoio ao gerenciamento da bacia.

de modo especial os relacionaaos com o provimento de dados para o Sistema
Estadual de Informações sobre Recursos Hidricos;

XVII - elaborar, para apreciação e aprovação, os Planos e Projetos Emergenciais de
Controle da Quantidade e da Qualidade dos Recursos Hidricos da Bacia
Hidrográfica, com a finalidade de garantir a sua proteção;

XVffl - elaborar, para conhecimento, apreciação e aprovação do Comitê, relatórios
anuais sobre a situação dos recursos hídricos da bacia;

XIX - proporcionar apoio técnico e financeiro aos planos, programas de obras e
serviços, na forma estabelecida pelo Comitê;

XX - elaborar pareceres sobre a compatibilidade de obras, serviços, ações ou
atividades especificas relacionadas com o Plano de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica;

XXI - solicitar de usuários. de órgão ou entidade pública de controle ambiental.
por instrumento próprio, quando for o caso, dados gerais relacionados com a
natureza. caracteristicas de suas atividades e dos lançamentos de efluentes efetuados
nos corpos de água da bacia;

XXII - gerenciar recursos financeiros gerados pela cobrança pelo uso dos recursos
hídricos da bacia, e outros estipulados em lei, por meio de instituição financeira e de
acordo com as normas do Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERE/MO e
deliberações do Comitê de Bacia;

XXIII - analisar, tecnicamente, pedidos de financiamento, relacionados a recursos
lúdricos, segundo critérios e prioridades estabelecidos pelo Comitê;

XXIV - propor ao Comitê de Bacia Hidrográfica plano de aplicação dos recursos
financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos lúdricos, inclusive
financiamentos de investimentos a fluido perdido;

XXV - efetuar estudos técnicos relacionados com o enquadramento dos corpos de
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água da bacia em classes de usos preponderantes, assegurando o uso prioritário para
o abastecimento público;

XXVI - celebrar convênios. contratos. acordos, ajustes. protocolos, parcerias e
consórcios com pessoas fisicas e jurídicas. de direito privado ou público, nacionais e
internacionais. notadamente os necessários para viabilizar aplicações de recursos
financeiros em obras e serviços, em conformidade com o Plano Diretor de Recursos
Hidricos da Bacia Hidrográfica;

XXVII - proporcionar apoio financeiro a planos, programas, projetos, ações e
atividades para obras e serviços de interesse da Agência, devidamente aprovados pelo
Comité;

XXVIII - efetuar a cobrança pela utilização dos recursos hídricos da bacia e
diligenciar sobre a execução dos débitos de usuários, pelos meios próprios e segundo
a legislação aplicável. mantendo, para tanto, sistema de faturamento, controle de
arrecadação e fiscalização do consumo;

XXIX - manter, em cooperação com órgãos e entidades de controle ambiental e de
recursos hídricos. cadastro de usuários de recursos hídricos da bacia, considerando os
aspectos de derivação, consumo e diluição de efluentes;

XXX - manter sistema de fiscalização de usos das águas da bacia, com a finalidade
de capitular infrações, identificar infratores e representá-los perante o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CERH/MG para aplicação de penalidades, segundo
disposição legal;

XXXI - efetuar estudos sobre recursos hídricos da bacia em articulação com órgãos
e entidades similares de outras bacias hidrográficas;

XXXII - conceber e incentivar programas, projetos, ações e atividades ligados à
educação ambiental e ao desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso
racional, econômico e sustentado de recursos lúdricos;

XXXIII - promover a capacitação de recursos humanos para o planejamento e o
gerenciamento de recursos lúdricos da bacia hidrográfica, de acordo com programas
e projetos aprovados pelo Comité;

XXXIV - praticar, na sua área de atuação. ações e atividades que lhe sejam
delegadas ou atribuidas pelo Comitê de Bacia;

XXXV - exercer outras ações. atividades e funções previstas em lei, regulamento
ou decisão do Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERHfMG. compatíveis
com a gestão integrada de recursos lúdricos.

Capitulo VI
Participação na Gestão Integrada de Recursos Hídricos

Seção 1
Dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Bacias Hidrográficas

Ar. 45 - 0 Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH/MG reconhecerá a
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IV - embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor,

incontinenti, no seu antigo estado. os recursos lúdricos, leitos e margens, nos termos
dos artigos 58 e 59 do Código de Aguas. ou tamponar os poços de extração de água
subterrânea.

§ 10 - Sempre que da infração cometida resultar prejuízo ao serviço público de
abastecimento de água riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou
prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior
à metade do valor máximo estabelecido pelo inciso II deste artigo.

§ 2° - No caso dos incisos ifi e IV, independentemente da pena de multa, serão
cobrados do infrator as despesas em que incorrer a Administração para tornar
efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos artigos 36. 53, 56 e 58
do Código de Aguas, sem prejuízo de responder pela indenização dos danos a que
der causa.

§ 3 0 - Pauta tipificada de infrações e respectivas penalidades, segundo o grau e as
características de sua prática. será fixada em tabela própria, nos termos do
regulamento previsto nesta lei.

§ 40 - A aplicação das penalidades previstas nesta lei levará em conta:
1 - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
2 - os antecedentes do infrator;
§ 5°- Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
§ 6° - Da aplicação das sanções previstas neste capítulo caberá recurso à autoridade

administrativa competente, nos termos do regulamento.
§ 7° - A aplicação das penalidades obedecerá ao principio do devido processo legal.
Ari 51 - A autoridade administrativa procederá à cobrança amigável de débitos

decorrentes do uso de recursos hidrícos, após o término do prazo para o seu
recolhimento, acrescida de multa de 5% (cinco por cento) e de juros legais, a título
de mora, enquanto não inscritos para a execução judicial.

Parágrafo único - Esgotado o prazo concedido para a cobrança amigável, a
autoridade administrativa encaminhará o débito para inscrição em Divida Ativa, na
forma da legislação em vigor.	 -

Capítulo VIII
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 52 - A implantação da cobrança pelo uso de recursos hidricos será feita de
forma gradual, atendendo-se às seguintes fases, ações e atividades, segundo as
competências do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos -
SEGHR-MG -, sendo precedidas. respectivamente:

1 - do desenvolvimento de programa de comunicação social sobre a necessidade
econômica, social e ambiental da utilização racional e proteção das águas;

II - da implantação do sistema integrado de outorga de direitos de uso dos recursos
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hidricos. devidamente compatibilizados com os sistemas de licenciamento ambiental;
ifi - do cadasiramento dos usuários das águas e regularização dos direitos de uso;
IV - das articulações do Estado com a União e com os Estados vizinhos, tendo em

vista a implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias
hidrográficas de rios de domínio federal e celebração de convênios de cooperação
técnica;

V - das proposições de critérios e normas para fixação de tarifas, definição de
instrumentos técnicos e jurídicos indispensáveis à implantação de cobrança pelo uso
da água.

Mi. 53 - Na formulação e aprovação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, os
órgãos e entidades envolvidos deverão levar em conta planos, programas e projetos
aprovados ou em processo de implantação, andamento ou conclusão, que com ele
interfiram ou interconectem. de modo especial. os seguintes:

1 - Plano Diretor de Recursos Hídricos para os Vales do Jequitinhonha e Pardo -
PLANVALE -;

II - Plano Diretor de Irrigação dos Municípios da Bacia do Baixo Rio Grande;
III - Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio

Verde Grande;
IV - Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paracatu;
V - Plano Diretor de Recursos Hídricos das Sacias de Afluentes do Rio São

Francisco;
VI - Pianos Diretores de Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Mucuri. São

Mateus. Jucuruçu. Itanhém. Buranhém. Peruípe e Paranaiba.
Mi. 54 - O Sistema Estadual de Gerencianiento de Recursos Hidricos - SEGRE-

MG -, para dar cumprimento ao disposto nesta lei, aplicará, quando e como couber, o
regime das concessões. permissões e autorizações previstos nas Leis Federais n°s
8.987. de 13 de fevereiro de 1995; 9.074. de 7 de julho de 1995, e, como norma
geral. a Lei Federal n° 8.666. de 21 de junho de 1993, e legislação complementar que
traia do regime licitatório, sem prejuízo da legislação estadual aplicável.

Mi. 55 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato-de gestão com
consórcio intennunicipal ou associação regional, local ou setorial de usuários de
recursos hídricos que se revestir das exigências e condições estabelecidas nesta lei, a
qual se vinculará à administração pública estadual, por cooperação, no
gerenciamento de recursos hídricos de bacia hidrográfica do Estado, ou em sub-
bacias de rios de domínio da União, cuja gestão a ela tenha sido delegada.

Art. 56 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados de sua publicação.

Parágrafo único - Serão objeto de regulamentação própria, para efeito de
operaciona lização do gerenciamento. mediante decreto do Poder Executivo, as
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matérias instrumentais previstas nesta lei e relativas:

1 - ao enquadramento dos corpos de água em classes, segundo o uso preponderante
da água;

II - à outorga e à suspensão dos direitos de uso dos recursos lúdricos;
m - à cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos;
IV - à tipificação específica para o enquadramento de inflação, segundo o grau

para a aplicação de respectiva penalidade, nos termos desta lei.
Capítulo IX

Disposições Finais
Art. 57-Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 58 - Revogam-se as disposições em contrário, de modo especial a Lei n°

11.504, de 20 de junho de 1994."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Meio Ambiente e de

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Emmanouel Wlandis. Embaixador da Grécia, agradecendo a hospitalidade
dispensada por ocasião de sua visita a esta Capital.

Do Sr. Juraci Leite. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí.
enviando exemplar da obra "História do Poder Legislativo na Província do Piaui", de
autoria do Prol. Wilson de Andrade Brandão.

Do Sr. Marcus Pestana. Secretário do Planejamento, encaminhando cópia do
discurso proferido na solenidade de sua posse. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira. Secretário de Administração,
comunicando. em atenção a requerimento da Comissão de Justiça (solicitação de
pronunciamento sobre o Projeto de Lei ti0 1.564/97. do Deputado Péricles Ferreira,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao Patrocínio
Tênis Clube), que informará a Casa tão logo a Secretaria de Espolies se manifeste a
respeito. (- A Comissão de Justiça.)

Do Si. Célio de Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte e Coordenador Geral
da Frente Nacional de Prefeitos, encaminhando cópias da "Cana dos Municípios -
Em defesa do Pacto Federativo" e das proposições apresentadas na 37' Reunião da
Frente Nacional de Prefeitos. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Florindo Silveira Filho, Prefeito Municipal de Espinosa. solicitando
providências em relação à situação de emergência por que passa o município devido
à longa estiagem que assola a região e à disseminação da dengue. (- A Comissão de
Administração Pública.)
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Do Sr. José Mauro Raimundi. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova,

solicitando sejam realizadas modificações na Lei n° 12.040, de 1995, e no Decreto n°
1.922, de 1996, que tratam do ICMS ecológico. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Israel Luiz Baêta Alves de Souza e outros. Vereadores à Câmara Municipal
de Carandai. solicitando se rejeite a Proposta de Emenda à Constituição n° 48197. (-
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n° 48/97.)

Do Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto. Procurador-Geral de Justiça, com referência
ao Oficio n° 419/98, encaminhado por esta Casa, comunicando que, nos arquivos da
Procuradoria-Geral de Justiça, nada consta acerca de representação feita pela
Deputada Sandra Starling sobre eventual incineração de arquivos do extinto DOPS.
(- A CPI do DOPS.)

Do Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça, em atenção ao
Requerimento n° 2.43 1/97, do Deputado Gilmar Machado, encaminhando
informações acerca das providências tomadas no âmbito do Ministério Público
Estadual para a apuração de irregularidades que estariam ocorrendo na área
administrativa da instituição. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.431/97.)

Do Sr. Mauro Roberto Soares Vasconceilos. Diretor-Geral do DER-MG, em
atenção a requerimento do Deputado Gil Pereira. informando que o órgão não dispõe
de recursos para atender à solicitação.

Do Sr. Marcos de Souza Freitas. Coordenador-Geral da FUNAJ. solicitando o
apoio deste Legislativo aos projetos relacionados à causa indígena. (- À Comissão de
Direitos Humanos.)

Da Sra. Michela Pereira Souza Lima. Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social de Barão de Cocais, protestando contra a continuidade do repasse
das verbas das subvenções sociais aos Deputados Estaduais. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Fábio S. Gonçalves. Diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço
Público do Estado de Minas Gerais, solicitando providências com relação à política
de recursos humanos do sistema penitenciário. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Terezinha Santos de Meio e outros, solicitando que se agilize a tramitação
do Projeto de Lei n° 1.373/97, do Deputado José Bonifácio. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n° 1.373/97.)

Dos representantes dos índios Maxacalis. Pataxós. Xacriabás. Pancararus.
Crenaques e Caxixós. comunicando reivindicações com relação ao cumprimento de
seus direitos constitucionais. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Gustavo Mameluque, solicitando apoio para a aprovação do Projeto de Lei
n° 1.546197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.546197.)

2 Fase (Grande Expediente)
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Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

O terreno pleiteado pela citada entidade encontra-se ocioso e será usado para
abrigar os 24 cursos profissionalizantes por ela oferecidos gratuitamente e para
aumentar sua capacidade de disponibilizar relevantes serviços sociais para a
comunidade local e as cidades vizinhas.

Atualmente, a Assistência Social São Judas Tadeu funciona precariamente, em um
terreno emprestado pela Igreja São Judas Tadeu. de Uberaba. O espaço
disponibilizado é muito reduzido para atender às 500 pessoas matriculadas nos
cursos oferecidos por ela. Há de se informar, também, que muitas dessas pessoas
diplomadas nos cursos profissionali72ntes tomaram-se bons profissionais e hoje
ajudam suas famílias em seu orçamento doméstico.

Este projeto irá contribuir de forma decisiva para a solução do problema
mencionado e será fundamental para a melhoria da qualidade de vida da comunidade
uberabense e de toda a região, principalmente das pessoas de baixo poder aquisitivo.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto, que permitirá ao Poder Executivo proceder à doação do imóvel referido.

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

- O Projeto de Lei n° 1.712198 foi publicado na edição anterior.
REQUERIMENTO

N° 2.568/98, do Deputado Wilson Pires. solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado coro à destinação de tratores de esteira para construção
de reservatórios de água do tipo barragem ou tanque em município da região
Nordeste do Estado. (- A Comissão de Transporte.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados José Militão.

Paulo Schettino (3) e Maria Olivia.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente. Srs. Deputados, meus senhores,

minhas senhoras, tivemos um período muito bom para descansar e celebrar data
importantíssima para nós, mineiros, em especial, quando relembramos nosso grande
herói- conterrâneo, arrancador de dentes, mas compromissado com a liberdade,
amigo das asas da liberdade, que não se importou com a própria vida. Foi
esquartejado para servir de exemplo a todos aqueles que intentassem contra o
sistema, contra a Corte, que queria continuar dominando esse povo. impossível de
ser por outro dominado quando contempla a liberdade, constituído da mistura de
europeus com africanos e indios, essa raça escolhida por Deus. tão cheia de
imaginação, tão cheia de iniciativa, tão cheia de vitórias, quando luta pelo ideal. ao
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lado da verdade... Essa raça deve isso a Tiradentes: o Estado de Minas tem esse
espírito heróico, valente, amigo da liberdade. E todos aqueles que. como Tiradentes.
especialmente mineiros, levantam-se com altruismo, acreditando numa mudança do
homem. acreditando numa mudança da Nação, acreditando que os grilhões da
corrupção são rompidos pela verdade e pelo ideal, não temem perder a vida para
ganhar a eternidade, porque, na verdade, quem assim perde a vida não a perde, mas
agan

O Estado de Minas está de parabéns por ter um filho que levou à Nação esse
exemplo de coragem. esse exemplo de pioneirismo, esse exemplo de vocação mineira
para o exílio: é o Estado da Inconfidência, das mudanças. das revoluções, revolução
ideológica antes, como a de 30. Este Estado tem essa vocação, nesta mudança de
milênio, nesta nova época esperada. não nova era, nova época. Uma época em que
nós, brasileiros, sonhamos. como Tiradentes sonhou. Morreu. mas talvez muitos Mo
viram a aspiração de seu coração. Talvez enganados estejamos todos, porque,
naquele momento, foi-lhe dado por Deus vislumbrar o Brasil livre, o Brasil justo. o
Brasil de paz o Brasil de alegria, ainda que quase 200 anos depois. Foram 200 anos
depois de sua descoberta. Neste terceiro milênio, a República brasileira deverá ser
agora pensada, repensada. analisada pelos que compõem os pilares da República. o
Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo.

Srs. Deputados, Sra. Deputada. meus senhores e minhas senhoras, como dizia o
Deputado Marco Régis, o discurso passado foi tão levado pelas emoções - falou até
de escatologia e do arrebatamento. São segmentos que pensam de formas diferentes.
Mas o reino de Deus virá de uma forma invisível, de coração em coração. E o
exercício da liberdade, da justiça, da paz e da verdade. Essa oração nos foi ensinada
não pelo maior de todos os mártires. mas sim pelo maior de todos os homens, o que
mais amou e que mais deu a vida voluntariamente pela liberdade, o que mais deu
exemplo: Jesus Cristo.

Meus senhores, prometi a mim mesmo falar um pouco a respeito dessa data
comemorada ontem por todos os brasileiros. Assim o quis. porque o civismo está
desaparecendo no coração dos brasileiros. Quando visitamos outras inações. sempre
percebemos a importância que o povo de uma nação de Primeiro Mundo geralmente
da à sua pátria. à sua terra e à sua história. Se não damos a atenção que dávamos
antes nas escolas, nas repartições públicas e nos departamentos públicos, talvez seja
porque perdemos a confiança nas estruturas do poder. Mas houve um herói, e nos
orgulhamos dele. Mas houve uni, não o maior de todos os heróis, mas o maior de
todos os sábios. o maior de todos os homens. Não ousei compará-lo com o homem,
porque o menor nascido de mulher não pode ser comparado a qualquer um que nasce
no seu reino, um reino de liberdade de pensamento.

Essa tribuna é a tribuna da liberdade do pensamento. da exposição das verdades e
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das vertentes. Nós é que perdemos a comunhão com a liberdade e com o parlamento,
talvez, pela estrutura que no decorrer dos anos nos deformou, haja vista a situação
das rádios comunitárias, por exemplo, tão defendidas, neste Plenário, por homens
que contemplaram a liberdade, como o Deputado José Braga, do meu partido, e o
Deputado Carlos Pimenta. Na verdade, por todos os senhores que estou vendo aqui.
Foi prejudicada a liberdade pelo Congresso Nacional, num projeto inconstitucional e
imoral. No entanto, esta Casa, pela sua comissão especial, decidiu entrar com uma
ação direta de inconstitucionalidade. Hoje. se Deus quiser. será votada unia moção de
repúdio a essa atitude antidemocrática, porque a liberdade não é intima deste País. A
liberdade das liberdades é a liberdade da palavra, porque foi a Palavra que encarnou
e que deu a sua vida para nos resgatar do nosso fútil modo de procedimento. E uma
influência diferente, é uma influência que buscamos e que acreditamos que podemos
ter, pois, do contrário, não teríamos ideal. O Cristianismo não é religião, é filosofia.
E mais que filosofia, é vida, é a influência do Evangelho, e o Evangelho significa
"boas noticias". Quais são as boas notícias? Eu poderia passar a tarde falando de
verdades, mas elas não libertariam se não fossem o Evangelho. Eu poderia dizer que
existe uma tribuna mais alta que nos observa, que nos conferiu uma vocação, que nos
colocou aqui, que nos colocou no corpo social, cada pessoa. e à qual iremos prestar
contas, um dia, no Juízo Final. Está nas Escrituras que todo mentiroso, aquele que
mentiu uma única vez, vai para o inferno. E uma verdade, mas não é o Evangelho.
Eu poderia dizer tantas coisas, que todo avarento, que todo idólatra, que todo
feiticeiro, que todo o que se prostitui estão condenados. São verdades, mas não é o
Evangelho. O Evangelho é aquele que influencia, é aquele que muda, O Evangelho
significa isso. Ainda que tenhamos cometido todos esses pecados ou outros, se nos
arrependermos estaremos perdoados, lavados, transformados pelo Espirito de Deus,
que age em nossa vida mediante a remissão, pelo sangue do maior de todos os heróis,
agora, sim, como homem, do maior de todos os mártires, da maior de todas as
causas, para que fôssemos livres de todo tipo de domínio humano, como o domínio
do microfone, da palavra. A Bíblia diz, no livro de Miquéias. cap. 5: "A minha
palavra perturba o perverso. mas a minha palavra é a liberdade". Tenho a certeza de
que não perturbo esta Casa, tenho a certeza da compreensão dos senhores sobre o
estilo que tenho, da fé que tenho, não maior que qualquer uma, talvez a menor de
todas, mas alguém que sabe que o maior herói de todos morreu. No dia 21 de abril.
um, pela causa da justiça, da liberdade, da esperança - Tiradentes; o outro, para que
tivéssemos a esperança, a justiça. a verdade, quando aceitamos a sua palavra, que é
livre. E por isso que estou aqui. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, volto

novamente a esta tribuna para fàzer alguns comentários acerca da saúde brasileira.
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A principio, fui contrário à indicação do Senador Serra, que não é médico, para o
Ministério da Saúde. Hoje, no entanto, reconheço que ele demonstra ser conhecedor
de quantas clínicas Genovevas e Caruarus existem nesta Nação, conseqüência do
sistema de saúde atual. Recentemente. o Ministro declarou com todas as letras, que o
SUS é um sistema de saúde de segunda classe, para atender brasileiros de segunda
classe, como se o Pais tivesse cidadãos de primeira e segunda classe.

O Ministro também é conhecedor de que neste Pais sempre faltou vontade política
para investir na saúde do seu povo. Espera-se que o novo Ministro não compactue
com esse holocausto que vem ocorrendo com milhares de brasileiros desprotegidos e
relegados à miséria total, vitima desse malfadado SUS, muito eficiente e bem
estruturado no papel, mas ineficiente no atendimento à população.

A esquerda sanitarista, na defesa daninha e corrosiva da estatização, continua
sacudindo a sua bandeira como espantalho, tentando afugentar a iniciativa privada
do processo, mas esquece que ela deve ser parte fundamental do sistema, pois tem
demonstrado sensibilidade para o diálogo. Tentam impedir que todos os segmentos -
privados, filantrópicos, estatais (estadual, federal e municipal) e universitários -
sentem-se e discutam os melhores caminhos a serem seguidos e que metas deverão
ser atingidas, independentemente de um novo Ministro ou Governo. No entanto, o
aval do Presidente ao Ministro Serra traz novas esperanças e pode resgatar a
credibilidade do setor, principalmente no atendimento médico-hospitalar, que
deveria ser de responsabilidade dos privados, dos filantrópicos e dos universitários
sob outra ótica, pois o sistema atual não sobrevive com um passado de ineficiência e
mostra-se divorciado do saneamento e da profilaxia das doenças.

Não defendo aqui os planos de saúde, que pouco oferecem e muito tomam da
população desavisada, que muitas vezes é obrigada a ter seu plano, pela ineficiència
do SUS. Defendo aqui o "cooperativismo", como forma de prestação de serviços,
ético, e não mercantilista; defendo a aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição ri0 169, como forma de custeio do setor, além de suporte ao custeio da
universalidade do atendimento.

Defendo um sistema de saúde universal, austero e seguro, voltado para os
brasileiros mais pobres. Ao Estado caberia o saneamento básico, as vacinações em
massa, ou seja, o controle e a profilaxia das doenças.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sras. Deputadas, a saúde no Brasil converteu-se
num privilégio odioso de uma ala sanitarista da esquerda sob a égide estatizante.

O que se pretende é perpetuar. é consagrar esse privilégio de se dizer defensor
emérito dos menos afortunados que pagam as contas; insistem em impor sua
ideologia, como se a doença aguardasse prazos ou sucumbisse aos mais velhos
chavões efusivamente saudados. num deprimente e inútil espetáculo de auto-
homologação. E a própria consagração da vanguarda do atraso, em que, de costas
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para o progresso, todo avanço é considerado retrocesso, e toda inovação é
intrinsecamente má. É o desprezo pelo cidadão incapaz de decidir por si ou pelos
seus, em prol da uniformização totalitária e estatizante.

O povo brasileiro não espera milagre do novo Ministro, mas a saúde no Brasil
chegou a tal situação que é como aquele barco desgarrado, desarvorado. sobre os
recifes, na história de Robinson Crusoé. Mas, espera-se que ele seja o comandante,
junte todos os destroços da nau encalhada e construa urna nova embarcação,
triunfante e promissora, para o bem da saúde dos brasileiros; que ouça todas as
opiniões, conheça todos os fatos, porque saúde não é só dinheiro, envolve outras
causas.

O Ministro sabe muito melhor que nós que o que interessa aos cidadãos que podem
também interessa, pelo menos na mesma medida, se não ainda mais, aos que não
podem, ao humilde, ao fraco, ao desprotegido, ao pobre; os mais humildes, mais que
qualquer classe no Brasil precisam saber quem está do seu lado, na sua defesa, e se
são capazes de demonstrar esse apoio ou estão falseando a verdade. Nada mais tem
importância, senão isso, pois isso é que amarra tudo o mais.

O povo brasileiro espera contar com a compreensão cívica do novo Ministro, mas
exige resultados, porque saúde não tem carona, não se faz saúde com filantropia.

O povo brasileiro exige respeito, cobertura digna de primeiro mundo, com uni
sistema de saúde capaz de atender os anseios da farnilia brasileira, que tenha suas
fontes de custeio definidas no âmbito da União, do Estado e dos municípios, sob pena
de só termos trocado de Ministro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente. Srs. Deputados, permitam-me ajustar,

simbolicanente, a minha metralhadora giratória, porque os temas que irei aqui
abordar são os mais variados possíveis.

Gostaria de iniciar dizendo que me sinto honrado pela citação do meu nome pelo
nobre colega Deputado Raul Lima Neto, para mim uma das grandes expressões de
inteligência desta Assembléia, embora sua fala tenha interpretações controvertidas
pela imprensa e pelos nossos pares.

Gostaria, também, de parabenizar o colega que nos antecedeu, Deputado Wilson
Pires, pela abordagem freqüente do tema saúde. Na verdade, o Deputado Wilson
Pires, membro da Comissão de Saúde, tem se mostrado nesta legislatura, após ter
reassumido suas funções parlamentares. um  Deputado atento ao assunto. Quando ele
se refere ao novo Ministro da Saúde. José Serra, nós também, como médico e
profissional da área da saúde, temos como expectativa a conduta do novo Ministro,
porque setores extra-saúde clamavam pela nomeação de um Ministro que não fosse
dessa área - um técnico de outra área, para que enfrentasse as mazelas da saúde
pública. E oxalá S. Exa. o Ministro José Sena, ligado pelo seu passado à União
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Nacional dos Estudantes - UNE -, da qual foi Presidente, militando em movimentos
estudantis, possa se familiarizar e administrar a saúde, como tão bem disse aqui o
nobre colega Wilson Pires.

Sabemos que, na sua primeira investida como Ministro da Saúde, ele já mostrava
falta de familiaridade com a área quando, falando sobre a dengue, se referia ao
mosquito transmissor como "aédis aêgipiti". Acho que aqui S. Exa. o Ministro José
Serra embarcou no mesmo erro que cometem radialistas e repórteres de importantes
emissoras de televisão, sem querermos ser petulante ou cultor da língua portuguesa.
Quando nos referimos ao mosquito transmissor da dengue, pronunciamos. muitas
vezes, o seu nome em latim como "aédis egípiti", o que está totalmente incorreto.
Aqueles que tiveram a oportunidade de estudar latim sabem que ou se pronuncia
"aédis gipiti" ou "édes êgipiti". Não há motivo para dizer uma palavra com a
mesma grafia latina "aédis" e depois pronunciar "êgipíti".

Estamos falando isso para demonstrar como o Ministro Sena, não sendo da área de
saúde. não está familiarizado com os termos. Sabemos nós, que militamos na área.
que os nomes da fauna e da flora são grafados em latim. Nós, que somos do ramo.
podemos não ser latinistas, mas sabemos como pronunciar as palavras da fauna e da
flora grafadas em latim inclusive escrevendo-as em negrito ou com um grifo sob seu
nome.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - É só um aparte. E interessante o que V.
Exa. falou sobre o "Aedes aegipty". O senhor já percebeu que sempre tivemos água.
que sempre tivemos sujeira em nosso País, que sempre tivemos o desrespeito das
nossas companhias de saneamento, que estragam os nossos rios?

Mas, de repente. surge uma praga, sem quê, nem para quê. Bom, é claro que existe
o quê. Nós nos descuidamos. As vezes, não há o respeito de um indivíduo para com o
outro, quando deixa um lixo ou uma água suja em sua casa, sem nem saber ou
mesmo sabendo que está causando um mal â população inteira. Há indivíduos que
não têm educação para viver em sociedade urbana. Talvez a culpa seja nossa, que
não os educamos.

Mas, de repente, surge uma praga, uma epidemia. Excelência, "a justiça exalta as
nações, mas a corrupção é a poluição dos povos". De certa forma. Deus quer nos
dizer alguma coisa. Jogamos a culpa no Prefeito; o Prefeito, no Governador, o
Governador, no Presidente. O problema é a nossa educação ou - quem sabe? - a nossa
idolatria. Idolatria é tirar os olhos de Deus para colocar em qualquer objeto, meu,
pessog ou seja. ambição minha; é colocar qualquer coisa acima da verdade, acima
da justiça. porque Deus é a verdade, é a justiça. Vede as estatais, a falta de cuidado
delas. Vede o descaso que temos para com o nosso meio ambiente e, ao mesmo
tempo, dentro das nossas estruturas.

A Rede Globo de Televisão mostrou, com muita propriedade, no "Fantástico", duas
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repartições públicas do INSS: em uma, se percebia desrespeito, dor, sofrimento, e se
via uma senhora dizendo: "Mas eu sou uma pessoa humana. Mereço respeito". Era
UMA funcionária pública aposentada, com uma dificuldade enorme para conseguir
um documento. Ela gastou a tarde inteira para conseguir um exame e teve que
dormir na fila. A outra, diferente, mas do INSS também, parecia ser de um país do
Primeiro Mundo. Então, foram averiguar. Naquela imensa, onde havia sofrimento e
fila, havia também o funcionário chateado, que talvez não denunciasse o patrão, ou o
patrão o deixasse fazer o que queria, porque, se fizesse qualquer coisa o patrão
estava com o rabo preso, na medida em que havia corrupção, desvios e maus-tratos.
Na outra, havia honestidade, havia princípios de caráter sendo respeitados, e o povo
estava sendo tratado como no Primeiro Mundo. V. Exa. já percebeu que Deus está
nos querendo dizer alguma coisa? Nós estamos no limiar do ano 2000. A cada 2 mil
anos, acontece um evento importante. Nós acreditamos que. antes que venha toda a
escatologia que V. Exa. descreveu aí, haverá um avivamento, um limi2r de uma
época preconizada nas Escrituras. Um derramar do Espírito, da verdade e da justiça
há de acontecer, e o reino de justiça e paz estará no coração de cada homem. Nós
cremos nisso. Interrompi V. Exa. e peço perdão por ter me alongado, porque V. Exa.
é um homem de reflexão, um pensador. Esta Casa está de parabéns por contar com
um homem da estirpe de V. Exa.

O Deputado Marco Régis - Muito obrigado. Deputado Raul Lima Neto. Dizíamos,
no inicio, que gostaríamos de disparar uma metralhadora giratória nesta tarde, mas
percebemos que o tempo escasseia e, dificilmente. conseguiremos abordar temas dos
quais gostaríamos de tratar, como o 21 de abril, as subvenções sociais e as
repercussões do falecimento do Líder do Governo. Deputado Federal Luis Eduardo
Magalhães.

Com relação à fala do Deputado Raul Lima Neto, gostaríamos, primeiramente, de
dizer que nos sentimos honrados por ter recebido. ontem, a Medalha da
Inconfidência. Não tivemos nenhum pejo de estar no palanque do Governo, porque,
desde a infinda e os tempos estudantis, fomos enfeitiçados pelo movimento da
Inconfidência Mineira que reputamos como o movimento libertário inicial da Pátria
brasileira. Não sou eu quem diz isso, mas o historiador. jornalista, escritor e ex-
Deputado Federal Dunas Perrin que reputo como um dos homens mais inteligentes e
idealistas do Estado de Minas Gerais. Ele militou no Partido Comunista e se refere à
Inconfidência Mineira como "um marco insubstituível e indestrutivel do nascimento
da nacionalidade brasileira", dizendo que ela "simboliza um momento em que
paramos de pensar como portugueses e passamos a pensar e a agir como brasileiros".
Sendo assim, é em respeito ao civismo do movimento da Inconfidência Mineira que
estivemos ontem- em Ouro Preto, para receber a Medalha da Inconfidência honrados
por nossa indicação pelo Conselho da Medalha. E deploramos as manifestações
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ocorridas pelo quilate que apresentaram. Acredito que, em uma democracia, temos
que ter manifestações favoráveis e contrárias, mas precisamos, também, medir o
quilate dessas manifestações. O grau de deseducação em que se pautaram não só as
manifestações de ontem mas também as dos últimos anos nos deixa entristecidos.

Muitas vezes, temos que concordar que os extremos convergem para o mesmo
ponto: a extrema direita converge para a extrema esquerda. Quando temos, nesta
Assembléia, manifestações atiradas. extremadas de pessoas que pedem a volta de
regimes de exceção a fim de colocar no pau-de-arara elementos de esquerda, elas se
comparam aos manifestantes que estiveram em Ouro Preto, ontem, que, em urna
linguagem de baixo calão. manifestaram-se com palavras inadequadas, estragando o
civismo de uma data em que se comemoram a Inconfidência Mineira, a fundação de
Brasilia, que levou o progresso para o Centro-Oeste brasileiro, e também a morte do
grande democrata Tancredo Neves. Ficamos estarrecidos e, nesse ponto, voltamos a
concordar que não aceitamos extremismos de esquerda nem de direita, pois os
extremos convergem para o mesmo ponto.

No momento em que ouvimos, no palanque oficial, palavras de baixo calão,
vulgares e chulas, ficamos. realmente, perplexos, porque havia representantes do
Judiciário, que conheço pessoalinente, simpáticos até às causas da Oposição;
representantes do esporte como as jogadoras de võlei lima e Leila, que, tenho
certeza, pensam como a juventude brasileira de hoje, almejam alguma coisa melhor
para o Pais; representantes dos professores, dos vários segmentos sociais. de
jornalistas, que, tenho certeza, ficaram estarrecidos, chocados e indignados com o
que presenciaram.

Lamentamos que o nosso tempo tenha se escasseado e não possamos abordar
outros temas. sobre os quais gostaríamos de expor o nosso ponto de vista, e tratar da
repercussão da morte de duas Lideranças do Governo Federal. Espero que o
Presidente da República não continue a fazer chantagem com a morte deles, como
fez agora, há pouco, em um noticiário da Rede Globo. Ele dizia que esperava que o
Congresso apressasse as reformas pelo paradigma que foi Luis Eduardo Magalhães
para aquela Casa. Esperamos que o Presidente da República deixe de --ser chantagista
e mentiroso, como foi tratado pelo Deputado Ronaldo Vasconceilos no dia 10 de
abril. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Agostinho Patrus.
• Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, Srs. Deputados. ocupamos esta

tribuna para prestar homenagem a um homem público que dignificou o Legislativo
nos seus 20 anos de exercido parlamentar. Ainda jovem, com 43 anos, mas com 20
anos de vida parlamentar. tendo iniciado a sua vida pública como Deputado Estadual
pela Bahia, chegou, aos 39 anos, à Presidência da Câmara dos Deputados, tendo
passado pela Presidência da Assembléia Legislativa da Bahia. Luís Eduardo
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Magalhães, mais do que uma promessa de futuro, era urna realidade. Transmitia e
transbordava sinceridade, bondade, lealdade. Tivemos a oportunidade de conviver
com ele, a alegria de recebê-lo nesta Casa, para que pudesse receber a comenda
maior do Legislativo de Minas, tendo sido, na oportunidade. em 1997, o orador
oficial da solenidade de entrega da Medalha do Legislativo Mineiro.

Quem, Sras. Deputadas, Srs Deputados, Sr. Presidente, trazer a tristeza e o pesar
da Assembléia Legislativa e do povo de Minas pela perda que sofrem hoje o Estado
da Bahia e todo o País. Luís Eduardo Magalhães, com a sua sinceridade, bravura.
lealdade, seu modo de ser carinhoso com todo o mundo, fone quando em defesa dos
direitos nacionais, era um homem que sabia defender suas idéias com a firmeza que
sempre queremos ter nos homens públicos do País.

O Deputado Irani Barbosa (Em aparte) - Nobre Deputado Agostinho Patrús. tive a
honra de, durante quatro anos, conviver com o Deputado Luís Eduardo, num período
dificil da Câmara dos Deputados, em que, como Líder do PSD naquela Casa,
conseguimos fazer a coligação que levou o Deputado Inocêncio Oliveira à
Presidência da Câmara dos Deputados-

Nesse final de semana prolongado, estive em Salvador e não pude deixar de
observar a mudança drástica que aquela Capital sofreu durante esse Governo. O que
o Senador Antônio Carlos Magalhães e o Deputado Luis Eduardo conseguiram levar
de verbas e de prestigio para Salvador são coisas dificeis de acreditar, principalmente
para mim, que há quatro anos não ia àquela cidade. Salvador, hoje, é um novo
mundo, é uma cidade com obras para todos os lados, graças ao prestigio do Senador
Antônio Carlos Magalhães e de seu filho Luís Eduardo Magalhães.

Não podia deixar de manifestar aqui o meu pesar pela morte de um ex-colega, que
tinha tudo para ser realmente candidato à Presidência da República, principalmente
se eleito Governador da Bahia, onde seu pai deixou um legado político muito grande,
ao qual Luís Eduardo teria condições de dar continuação. Portanto, é uma grande
perda não só para o PFL mas, principalmente, para todos os baianos e para o Pais.
Podem ter certeza disso.

O Deputado Agostinho Patrús - Obrigado. Deputado Irani Barbosa. Concordo
plenamente com as palavras de V. Exa.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Obrigado, Deputado Agostinho
Patrús. Em nome da Bancada do PT, gostaríamos de dizer que. apesar das
divergências ideológicas que tínhamos com o Deputado Luis Eduardo Magalhães,
entendemos que o Brasil, a partir de 1964, com o regime militar, foi tolhido na
formação de lideranças. E ele era uma nova liderança que surgia. Tanto a direita
quanto a esquerda precisam de lideres que tenham capacidade, mesmo com pontos
de vista diferentes, para o diálogo, para construir aquilo que entendem seja melhor
pano País. E isso não temos como negar.
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Por isso fazemos este aparte. Precisamos, de fato, de abrir espaços para que
lideranças, mesmo com posições diferentes, tenham a oportunidade do diálogo, da
negociação. E isso que engrandece os parlamentos. Fazemos este aparte porque
concordamos que havia nele o espaço para a negociação, mesmo tendo posições
diferentes. Reconhecemos e sabemos reconhecer quando deparamos com pessoas que
têm espírito de liderança, mesmo tendo posições diferentes das nossas.

Ressaltamos, nessa homenagem que V. Exa. presta a esse líder, que era divergente
da nossa a sua contribuição para o parlamento. Enquanto membro do parlamento,
entendemos que é preciso valorizar o surgimento de lideres. Muito obrigado.

O Deputado Agostinho Patrús - Gostaria. Deputado Gilmar Machado, agradecendo
o aparte de V. Exa., de dizer que V. Exa. ressaltou uma das facetas do caráter do
Deputado Luis Eduardo. Além da sua capacidade de diálogo, isso todos puderam
reconhecer no Congresso Nacional, notamos a confiabilidade da sua palavra nos
compromissos assumidos. brigando, muitas vezes, lutando, discutindo, até mesmo
com a base parlamentar do Governo, para manter sua palavra e os entendimentos
previamente acertados com a Oposição e com outras facções de outros partidos.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Agradeço a V. Exa. a concessão deste
aparte. Gostaria de dizer que realmente conhecemos o Eduardo quando bem mais
jovem- devido à amizade que existe entre o senhor meu pai e o Dr. Antônio Carlos
Magalhães- Na Bahia. tivemos um bom relacionamento, e estamos muito tristes. E
evidente que perde não 50 a Bahia. mas todo o Brasil, com o falecimento de um dos
jovens mais promissores desta Nação. Quero parabenizar V. Exa. por ter começado a
prestar essa homenagem póstuma, o que demonstra a sensibilidade e o tamanho do
coração de V. Exa. como cidadão e como ex-companheiro do PFL. Aqui quero falar,
como Líder do Bloco Liberal, que estamos realmente tristes e temos certeza absoluta
de que todos os componentes do nosso partido, neste momento. sentem essa perda
grandiosa, que tira de nós essa potencialidade, essa juventude e a intenção de atingir
o objetivo maior, que é obter o poder na Presidência da República para ajudar as
pessoas no ano 2000. O PFL junta suas condolências às palavras de V. Exa. Muito
obrigado.	 -

O Deputado Agostinho Patrús - Agradeço o aparte do Deputado Wilson Pires.
Realmente, o Poder Legislativo está de luto. O Poder Legislativo estava prestes a
perder o Deputado Luis Eduardo, uma vez que era considerada como certa sua
eleição para Governador da Bahia. Mas ele sempre pertenceu ao Legislativo e nesse
Poder gostaria de continuar, não fossem os apelos feitos por seu pai, o Senador
Antônio Carlos Magalhães.

O Deputado Alvaro Antônio (Em aparte)* - Deputado Agostinho Patrús. sem
dúvida alguma merece todo o respeito e todo o apreço o nosso companheiro Luis
Eduardo, com o qual tive a felicidade de conviver durante quatro anos em Brasília.
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quando fui Deputado Federal, e por ocasião da criação da comissão que queria
sistematizar os trabalhos da Constituinte. Naquela oportunidade, por inabilidade de
um outro político na escolha dos elementos que iriam compor a comissão, por unia
reação dos companheiros do Congresso Nacional, ali começava a surgir a liderança
de Luís Eduardo, um jovem que pela primeira vez tinha sido eleito Deputado
Federal. Naquele momento ele começou a mandar. Independentemente da sua
origem, de seu pai ser Governador da Bahia naquela ocasião, começava a alicerçar
urna política própria, com luz própria, com sua capacidade pessoal sendo
considerado hoje uru dos políticos mais respeitados dentro do Congresso Nacional.
Portanto, por delegação do Líder do PDT. estamos aqui nos incorporando a essa
homenagem que V. Exa. faz a um dos mais ilustres brasileiros, o Deputado Federal
Luís Eduardo. Obrigado.

O Deputado Agostinho Patrús - Muito obrigado. Deputado Alvaro Antônio. Estou
encerrando miubpç palavras. Sr. Presidente, deixando aqui a homenagem do Poder
Legislativo. Agradeço a participação das diversas agremiações partidárias que
vieram enriquecer nosso pronunciamento. Esta é a homenagem do Poder Legislativo
de Minas Gerais, que recebeu em festa o Presidente da Câmara Federal Luís Eduardo
Magalhães.

Recebemos ontem essa notícia, e hoje este parlamento encontra-se de luto, para
que possamos estar ao lado de sua família- de sua mãe, de seu pai. o Senador
Antônio Carlos Magalhães. que foi a própria imagem da dor e da tristeza, como
pudemos ver hoje durante toda a manhã pela televisão. Essas são a dor e a tristeza de
todo o Estado da Bahia e de todo o País.

Quero, em nome desta Casa, associar-me a essa dor por perda que é tão grande
para o Pais que o Presidente Fernando Henrique interrompeu seus compromissos na
Espanha para estar presente no enterro do nosso companheiro e amigo Deputado
Luis Eduardo Magalhães-

Gostaria. Sr. Presidente, para que ficasse bem patenteada a associação. a
participação e a solidariedade deste Poder à dor de todo o Pais, à dor do Poder
Legislativo nacional pela perda desse seu grande líder, que V. Exa., logo após a
palavra do último inscrito. Deputado Ivair Nogueira, colocasse em votação um
requerimento que vou entregar à Mesa, baseado no art. 22, solicitando o
encerramento da nossa reunião, caso todos estejam de acordo, em homenagem a Luís
Eduardo Magalliães, uma homenagem singela deste Poder pela grande perda sofrida
por nosso País São essas as minhas palavras. Sr. Presidente. Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência solicita ao Deputado

Agostinho Patrús que formalize seu requerimento. A Mesa considera a manifestação.
liderada pelo Deputado Agostinho Patrús, como uma manifestação do Poder
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Legislativo mineiro.

O Deputado Ivair Nogueira* - Sr. Presidente, demais componentes da Mesa.
nobres colegas. Deputados e Deputadas, recebi hoje, em meu gabinete, um
documento apócrifo, com os seguintes dizeres: "Se os Deputados da CPI do DOPS,
da CPI do Garimpo e da Comissão de Direitos Humanos não pararem de perseguir os
Delegados e o Secretário Santos Moreira. novo incêndio vai acontecer na
Assembléia. Policia Civil". O documento traz o retrato deste Deputado com uma
cruz na testa. Embora seja uni documento apócrifo, cabe a este Deputado tomar as
medidas cabíveis, levando o assunto ao conhecimento do Presidente desta Casa e do
Corregedor. Deputado Ermano Batista. Essa cana foi postada no dia 1714198, numa
agência desta Capital.

Estamos hoje há mais de oito meses do incêndio que destruiu três gabinetes desta
Casa - entre eles, o meu, quando era o relator da CPI que apurava a situação do
sistema carcerário do Estado. Até então, as investigações não chegaram a nenhuma
conclusão sobre os responsáveis pelo fogo, embora toda a sociedade ainda cobre dos
setores competentes explicações sobre o ocorrido.

Ao longo desse tempo temos cobrado, assim como a Presidência desta Casa.
providências que esclareçam aquele incêndio e. sobretudo, encaminhem seus
culpados à devida punição. A imprensa, porta-voz dos diversos segmentos. está
sempre vigilante, em busca de informações, cobrando a conclusão, mas, ao que
parece, o que se espera é que este caso, como tantos outros, caia no esquecimento e
fique registrado para o futuro apenas como "mais um entre os tantos não resolvidos".

Não podemos concordar com isso. Afinal de contas, esta Casa, esteio da
democracia e caixa de ressonáncia dos anseios do povo mineiro, deve ser a primeira
a exigir a conclusão das apurações. porque não só o patrimônio público do Estado foi
afetado, mas a própria capacidade das autoridades de esclarecer o fato e coibir novas
ocorrências.

Coincidentemente - e talvez, diante da falta de esclarecimento do caso -, recebi em
meu gabinete esse documento apócrifo, em tom ameaçador. levantando a hipótese de
um novo incêndio, em função dos trabalhos que esta Casa leva adiante em nome do
povo mineiro. Na verdade, o autor (ou autores) de tal ameaça se esconde no
anonimato. mas sua atitude. se não nos impõe qualquer tipo de intimidação, serve
para que esta Casa. Sr. Presidente e nobres colegas, cobre de forma ainda mais
contundente a apuração do incêndio do dia 21 de agosto do ano passado.

O Deputado João Leite (Em aparte) - Deputado Ivair Nogueira, com preocupação
acompanho o pronunciamento de V. Exa., que tem o nosso apoio e solidariedade.

Consideramos esse episódio gravissimo, e mais grave é o tempo que estamos
aguardando para a apuração do incêndio na Assembléia Legislativa. Não temos
noticia do laudo efetuado pela perícia. Ouvimos, certo tempo, que seria incêndio
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pecaminoso, depois confirmou-se que foi um incêndio criminoso, mas passaram-se
oito meses. e não temos resposta do que causou o incêndio no gabinete de três
Deputados na Assembléia Legislativa, quando a Assembléia passava por um
momento em que uma CPI estava em andamento, tendo V. Exa. como relator. Para
nós, esse é um fato gravissimo, e até hoje não foi apurado. Isso nos preocupa ainda
mais.

Alguns. Deputado Ivair Nogueira, não estão acostumados com a liberdade, não
estão acostumados com o Legislativo e o parlamento livre para investigar, apurar e
agir de acordo com o que a sociedade espera de seus Deputados, de seus
representantes. Alguns se escondem, ainda, atrás de um tempo nebuloso da história
do Brasil. Essas pessoas têm que ser trazidas à luz para mostrar a verdade. Este
parlamento não pode se calar. Este parlamento não pode ser ameaçado, porque ele
tem os representantes da sociedade de Minas Gerais. Por isso, está aqui o nosso
repúdio, o meu repúdio a essa insistência em tentar calar os membros da Comissão
de Direitos Humanos, essa insistência em tentar calar os trabalhos que V. Exa.
realiza neste parlamento e os de outros Deputados. Esta Assembléia está sendo
atingida. Estamos aguardando do Presidente desta Assembléia a exigência da
apuração do incêndio e da autoria das ameaças que insistem em enviar aos
Deputados, esperando que eles se calem. Não nos calaremos. Sei que isso acontecerá
com V. Exa., que lambem não se calará, porque V. Exa. representa grande parte dos
mineiros que aguardam que não se cale, mas que fale, que denuncie.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
Deputado Ivair Nogueira, Sr. Presidente. Srs. Deputados e Deputadas. Plenário da

Assembléia e pessoas que nos acompanham, se a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. a Casa que representa o povo de Minas Gerais fica dessa maneira exposta.
frágil, o que passa o nosso povo, o que passam as pessoas que aguardam a apuração
de um crime, de um fato doloso? O que passam se a Assembléia, que é um Poder
constituído pelo Estado de Minas Gerais, aguarda oito meses para a apuração de um
incêndio? E repúdio. é repúdio. E sé isso que podemos falar. Deputado Ivair
Nogueira, em solidariedade. Esperamos que todas as bancadas da Assembléia
Legislativa apóiem V. Exa.. e que encaminhemos solicitação ao Presidente da
Assembléia. Queremos já a apuração do incêndio e a de quem está ameaçando este
parlamento. Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Deputado Ivair Nogueira, na mesma
linha de raciocínio do Deputado João Leite. gostaríamos de trazer a nossa
solidariedade. Pedimos ao Presidente em exercício que solicitasse ao Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Romeu Queiroz, a realização de uma reunião dos
Líderes da Casa para que possamos tomar providências urgentes sobre o assunto.
Não podemos continuar assistindo a tentativas de inibir o trabalho das nossas
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comissões parlamentares de inquérito.
A imprensa tem acompanhado o trabalho das CPIs da Casa e ninguém pode dizer

que alguma delas tenha terminado "em pina". Se houve, foi em outro lugar, não
aqui. Os Deputados vão continuar desenvolvendo o seu trabalho. Queremos dizer a
V. Exa., que já foi membro de CPI e agora continua desenvolvendo seu trabalho em
nova CPI, que poderá contar com a nossa solidariedade e o nosso apoio. Entendemos
que a Assembléia Legislativa precisa tomar uma providência urgente para que
tenhamos de fato condições de desenvolver o nosso trabalho. Não podemos continuar
com a corda no pescoço, com pessoas tentando inibir o nosso trabalho. A sociedade
brasileira vai continuar avançando, e precisamos continuar ampliando os espaços
democráticos. O Poder Legislativo não pode ser cerceado no seu direito de
investigação e trabalho. Parabéns a V. Exa.. que tem a nossa total solidariedade.

Como bem disse o Deputado João Leite, a nossa bancada vai continuar exigindo da
Casa providências sobre o incêndio que ocorreu aqui e sobre as investigações a
respeito dessas pessoas que estão inibindo o trabalho de V. Exa. e do parlamento,
porque V. Exa. representa a Casa. inclusive como relator da Comissão. Muito
obrigado.

O Deputado Paulo Nau (Em aparte)* - Deputado Ivair Nogueira. também gostaria
de me solidarizar com V. Exa. Por incrível que pareça, o parlamento - e também a
sociedade - foi duramente reprimido durante a ditadura. Agora, vemos nichos de
pessoas que ainda não se acostumaram com o regime de liberdade. de democracia e
de seriedade e tentam se sobressair nesse meio que, graças a Deus, começa a ser
corrigido dia a dia.

Deputado Ivair Nogueira. é como matar rato em armazém. A gente vai arredando
as prateleiras, e os ratos vão aparecendo. Acho que estamos removendo as prateleiras
do armazém. Os senhores podem ter a certeza de que juntos, com a coragem que essa
Casa há de ter, encontraremos todos esses ratos para eliminá-los da nossa sociedade,
para o bem de nosso povo. Muito obrigado.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sra
Deputada. como Vice-Presidente da Comissão do DOPS, gostaria de dizer ao ilustre
companheiro de Comissão que estamos solidários com V. Exa. em qualquer
momento e em qualquer lugar. De maneira alguma podemos, sequer, arredar o pé da
apuração desses fatos, porque a sociedade precisa ser esclarecida sobre aquilo que
está acontecendo. E de fundamental importância que todo parlamentar da Casa tenha
a coragem de exercer. em toda a sua plenitude. o seu mandato parlamentar. Essa é
uma das obrigações que temos na Casa. Tenho a certeza absoluta de que V. Exa. irá
continuar com a mesma ênfase. no que diz respeito à apuração dos fatos sobre a CPI
do DOPS.

Coloco-me ao seu inteiro dispor para qualquer ação. Tenho a certeza absoluta de
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que toda a Comissão estará integrada com V. Exa.. embora não acredite em
documentos apócrifos, sem assinatura, porque são aqueles que devem ser
desprezados e relegados a um segundo plano por não pertencerem ao plano dos
homens de bem, que querem melhorar a qualidade de vida de nosso povo e de nosso
Estado. Muito obrigado.

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados. enquanto tudo aquilo
não for devidamente esclarecido, o Estado de Minas Gerais estará dando margem
para que desocupados como os que se atreveram a preparar essa brincadeira de mau
gosto possam continuar agindo a serviço de forças radicais e contrárias ao regime
democrático. Com certeza esta Assembléia está ainda mais preparada para evitar
que novos incêndios possam ameaçar a segurança dos Deputados e dos funcionários
desta Casa. Mas, infelizmente, a Polícia, a quem cabe apurar o ocorrido no ano
passado, ainda não concluiu sua tarefa e. por isso, continua dando margem para que
esse tipo de coisa apócrifa, sem cabimento, seja usada na tentativa de nos intimidar
ou até mesmo de criar um fato. Solicito. Sr. Presidente, que esta nossa cobrança seja
devidamente registrada e levada adiante.

Eu gostaria também de dizer que esta Casa vem dando exemplos, a partir da
fonnação da CPI Carcerária. da CPI do DOPS. da CPI do Bingo. de CPIs que não
estão terminando em "pin", e não podem terminar, mesmo, porque a função do
legislador, á função do Deputado é procurar dar um resultado final. Isso não vai nos
intimidar.

Na verdade, por parte da Policia, durante a coletiva que foi dada aqui na
Assembléia, se não me falha a memória, houve até a incriminação de pessoas desta
Casa, dizendo que o incêndio teria sido provocado por funcionários da Assembléia
Legislativa. Se tinham tanta convicção de que o incêndio tinha partido de gente desta
Casa, naturalmente eles tinhnni as pistas necessárias para concluir aquele inquérito.
Por isso, eu faço essa cobrança. Na realidade, não deveríamos dar atenção a essa
carta apócrifa, mas não deveríamos. também, esperar que aquele incêndio ocorresse.
Assim. seria uma falta de responsabilidade minha não trazer a esta Casa esse
comunicado tão importante, a fim de que sejam tomadas as providências. Tantas
coisas estão acontecendo, e as providências não estão sendo tomadas. E por isso. Sr.
Presidente, que estamos aqui. Vamos continuar o nosso trabalho, firmes e com
convicção. Vamos concluir no dia 12 de maio a CPI do DOPS, que não tem nada
contra pessoas, mas contra a instituição. As vezes, quando apuramos algo contra
uma instituição, pode ser que determinadas pessoas estejam envolvidas nos fatos.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Eu gostaria de manifestar o meu
repúdio contra essa atitude, contra essa comunicação que foi enviada a V. Exa.
Acredito que esse repúdio não seja pessoal, pois tenho a certeza de que é de todos os
Deputados desta Casa. Especialmente em nome do PSDB e na qualidade de Líder
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desse partido, quero dizer que temos de prestar a V. Exa. a nossa total e irrestrita
solidariedade e, mais uma vez, manifestar repúdio contra atitudes dessa natureza.
Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Muito obrigado. Sr. Presidente.
Gostaríamos de hipotecar toda a solidariedade ao Deputado Ivair Nogueira, aos
membros das CPIs do Garimpo, do DOPS. da Comissão de Direitos Humanos e dizer
que os autores dessas ameaças já deveriam saber que já não há lugar neste Pais para
atitudes como essa de pessoas covardes se esconderem atrás de um papel de jornal
para fazer ameaças. Tenho a certeza de que os 77 Deputados desta Assembléia
Legislativa estão hipotecando plena solidariedade a todos os envolvidos nesse caso e
ao Deputado Ivair Nogueira.

Eu gostaria. também, de colocar três questões. Em primeiro lugar, por que ainda
não foi apurado o incêndio que aconteceu nos três gabinetes? Em segundo lugar, ou a
Policia Civil é suspeita nesse caso, uma vez que essa comunicação está sendo
assinada por ela, ou alguém está querendo envolver o nome da Policia Civil. Isso tem
de ser apurado. Em terceiro lugar, se, realmente, houver suspeitas com relação à
Policia Civil, concordando com o Deputado Gilmar Machado, acho que esta Casa,
imediatamente. através de uma reunião de Lideranças. deverá buscar, se for o caso,
até a Policia Federal, para que isso seja esclarecido. Atitudes como essa têm de ser
violentamente repudiadas por todos nós e por toda a sociedade.

Deputado Ivair Nogueira, se estamos incomodando, é porque estamos no caminho
certo. Esta Casa, há muito tempo, tem dado exemplo de que é competente, séria. Já
não é o que foi no passado. Se alguém, alguma vez, denunciou que esta Assembléia
"faz pizza", agora já não faz. Todas as CPIs dão resultado. Começamos a incomodar
desde o primeiro incêndio. Agora, recebemos ameaças, como essa e outras, que
aconteceram durante a CPI do sistema carcerário. Esta Casa tem de se manifestar.
Vamos exigir - e temos certeza de que conseguiremos. em virtude da sensibilidade do
nosso Presidente - atitudes sérias. Queremos esses fatos esclarecidos para que, como
muito bem disse o Deputado Paulo Nau, esta Casa seja definitivamente limpa. Muito
obrigado.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Sr. Presidente, eu não poderia deixar
de prestar solidariedade ao companheiro de partido Deputado Ivair Nogueira, de
Betim, sangue novo na Assembléia, que tem demonstrado muita coragem e
perseverança nas suas CPIs, mostrando que urna ameaça está acontecendo com os
que estão lidando com Delegados. "Pare de mexer com Delegados" - foi o
documento.

Eu nunca poderia deixar de falar, porque conheço alguns Delegados, muitos deles
pais de família, sérios, íntegros. Tenho absoluta certeza. e V. Exa. também, de que a
Policia Civil não pode ser acusada assim. Acho um absurdo. Seriam duas atitudes da
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policia que não condizem com os Delegados, cujos salários agora estão muito
melhores. Bradou-se nesta Casa e votou-se pela justa isonomia com os Promotores de
Justiça. Estamos chegando lá. Eles jamais cometeriam duas burrices dessas. A
primeira delas, colocar fogo. A segunda colocar em jogo a classe. "Pare de mexer
com Delegado". Isso é atacar o próprio corpo. Se algum Delegado fez isso, tenham
certeza de que a categoria vai puni-lo, porque é atacar um corpo encarregado da
segurança pública no Pais.

Deputado, até quando iremos clamar por justiça? Até quando hemos clamar para
que este País apure as denúncias? Até quando iremos clamar para que este País
desengane a sociedade? Até quando? Não se apurou ainda esse incêndio. Enquanto
isso, eu não ouso impingir nenhum veredito. Tudo é possível. Mas eu tenho quase
certeza de que esse documento anônimo, não assinado, forjado jamais poderá
enxovalhar uma categoria da qual o povo mineiro deve orgulhar-se, que são os
Delegados de Policia, que trabalhim lidam com o crime. E. se há algum judas no
meio do rebanho, alguém que enxovalhe o corpo, envenene os membros pelas suas
atitudes corruptas e covardes, porque isso é covardia. evidentemente, o próprio corpo
policial vai julgá-lo e expulsá-lo. Temos de torcer para que as Policias Civil e Militar
sejam um exemplo para toda a sociedade, porque são eles que cuidam de trazer à luz
as coisas que estão escuras. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

P Fase
Abertura de Inscrições

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

Vem à Mesa requerimento do Deputado Agostinho Patrús, em que solicita o
levantamento da reunião, em sinal de pesar pela morte do Deputado Federal Luis
Eduardo Magalhães, ocorrida ontem. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se-

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para

a extraordinária de amanhã, dia 23, às 9 horas, nos termos do edital de convocação,
ficando desconvocada a extraordinária prevista para logo mais, às 20 horas.
Convoca, ainda, para a reunião ordinária, também de amanhã. às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.573197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Centro Social Desportivo de Funilándia -
CESDEF -, com sede no Município de Funilândia.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda no
1.

Dando cumprimento ao disposto no art. 103, 1, "a". do Regimento Interno, este
órgão colegiado passa a apreciar o projeto em caráter deliberativo.

Fundamentação
O referido Centro Social é urna instituição de caráter social, beneficente e

recreativo, constituída por pessoas físicas ou juridicas, sem distinção de cor, sexo.
nacionalidade, profissão. credo religioso ou partido político.

Entre suas finalidades, destacamos a prestação de assistência médica a gestantes,
crianças e velhos enfermos e carentes de recursos; a distribuição de roupas,
agasalhos. calçados e alimentação aos necessitados; a divulgação de preceitos
elementares de higiene e puericultura; a promoção de atividades recreativas, de aulas
de educação fisica e de outras ligadas à área da educação

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.573/97 com a

Emenda n°1. oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Wilson Trópia. relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.574197
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório	 -
De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em tela objetiva

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

Após ser publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o assunto, nos termos
do art. 103, 1. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A entidade em análise tem como objetivo a criação e a manutenção de unidades

destinadas á habilitação, á reabilitação e à inserção do excepcional na sociedade.
Assim valoriza sua capacidade, habilidades e potencialidades, assegurando-lhe um

caminho seguro de aprendizagem ao longo do processo de ensino.
Dessa forma é justo que a instituição seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1374/97 nos

termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998
Allivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.586/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epigrafe tem por escopo

declarar de utilidade pública a Creche Vovô Jayme de Pinho, com sede no Município
de Pirapetinga.

Inicialmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
do art. 103, 1. "a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Vovô Jayme de Pinho tem por objetivos estatutários acolher crianças de

até seis anos de idade e atender a pessoas carentes, prestando-lhes assistência social.
Para a execução de seus fins, vale-se de doações de cobertores, cestas básicas,

remédios, cadeiras de rodas, materiais de construção e outros.
Fica evidente, portanto, o caráter eminentemente social de que se revestem as

ações da entidade, o que nos leva a considerá-la merecedora do titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.586197 na forma

original.	 -
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.588/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o CESAC - Centro Social de Assistência
Comunitária, com sede no Município de Ibirité.
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Em cumprimento às disposições regimentais, coube à Comissão de Constituição e

Justiça apreciar preliminarmente a matéria, a qual concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original.

Agora, compete a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme dispõe o art. 103, 1. °a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Com sede no Município de Jbirité. o CESAC é uma instituição de direito privado,

sem fins lucrativos, cujas atividades compreendem, em especial, a proteção à saúde
da família. da gestante. da criança e do idoso; a habilitação e a reabilitação de
pessoas portadoras de deficiência; a divulgação da cultura e a prática do esporte; o
combate à fome e à pobreza; a doação de material necessário à construção. à reforma
ou à ampliação de residências para pessoas carentes; e a promoção de debates,
simpósios. cursos e seminários sobre os direitos e as garantias do cidadão.

Em virtude da natureza de seus trabalhos, julgamos tratar-se de instituição
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
A vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.588197 na forma

apresentada.
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.59 1/97
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Arnaldo Penna. o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública a Associação Local de Promoção Humana e Assistencial -
ALPHA -? com sede no Município de Jequitibã.

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

Fundamentação
A referida Associação é uma sociedade civil com personalidade jurídica e tem

como objetivo primordial a prestação de serviços assistenciais aos mais necessitados,
dedicando-se à proteção da familia, da gestante, da criança e do idoso. Realiza,
ainda atividades que visam à divulgação da cultura e do esporte, oferecendo opções
de lazer aos membros da comunidade em que atua.

Tais iniciativas a fazem merecedora do título declaratórío de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.591197 na
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forma proposta.

Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Wilson Trópia. relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.598198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Filo-Beneficente de São Gonçalo do Rio
Abaixo - AFBSGRA -, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, sem apresentar-
lhe emenda, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação, sociedade civil com personalidade jurídica, tem por

finalidade básica dar apoio material ás famílias carentes, particularmente a crianças,
jovens e idosos, combatendo a pobreza em que se encontram.

Além disso, da orientação psicológica e ministra cursos profissionalizantes aos
interessados, criando condições que favoreçam a sua integração no mercado de
trabalho.

Tais iniciativas a fazem merecedora do título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.598/98 na
forma proposta.

Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Wilson Trópia. relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.602198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório,
De iniciativa do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epigrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do Bairro do
Pilar, com sede no Município de Belo Horizonte.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e Justiça proceder ao
exame preliminar da matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma original.

Cumpre a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme dispõe o art. 103, 1. "a". do Diploma Interno.

Fundamentação
De conformidade com o estatuto da Associação Pró-Melhoramento do Bairro do
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Pilar, o seu objetivo e'" trabalhar pelo desenvolvimento e bem-estar social do bairro,
cooperando com os poderes públicos, com as demais entidades comunitárias e com o
povo em geral".

Para tanto, procura detectar as necessidades gerais da comunidade e encontrar
soluções adequadas para elas, usando os recursos pessoais e institucionais existentes.
Além disso, promove atividades cívicas, recreativas, culturais e sociais.

Dada a natureza dos serviços prestados pela referida Associação, consideramos
oportuno que ela receba o titulo declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.602198 na forma

apresentada.
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.603/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em tela tem por escopo

declarar de utilidade pública o Centro de Assessoria aos Movimentos Populares e
Sindicais do Sul de Minas - Sapucai, com sede no Município de Pouso Alegre.

Preliminarmente, foi o projeto encaminhado á Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade na forma original.

Dando continuidade aos trabalhos, esta Comissão passa a deliberar
conclusivamente sobre a matéria, conforme determina o art. 103, 1. "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Examinados os fins do aludido Centro. elencados no art. 20 do seu estatuto.

depreende-se de pronto a relevância dos seus trabalhos, desenvolvidos em prol dos
interesses populares.

De fato, entre seus objetivos, destacamos os seguintes: a) elaboração de métodos de
trabalho e prestação de assistência e assessoria às organizações comunitárias e aos
movimentos populares, pré-sindicais e sindicais; b) integração dos trabalhadores
urbanos e rurais; c) promoção de pesquisas de caráter cultural, social, politico,
econômico e religioso; e d) proteção à família à gestante, à criança e ao idoso.

Conclusão
Em vista do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei ri0 1.603198 na forma

em que foi apresentado.
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Wilson Trópia. relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.604/98
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Pilar, o seu objetivo é "trabalhar pelo desenvolvimento e bem-estarsocial do bairro,
cooperando com os poderes públicos, com as demais entidades comunitárias e com o
povo em geral'.

Para tanto, procura detectar as necessidades gerais da comunidade e encontrar
soluções adequadas para elas, usando os recursos pessoais e institucionais existentes.
Além disso, promove atividades cívicas, recreativas, culturais e sociais.

Dada a natureza dos serviços prestados pela referida Associação, consideramos
oportuno que ela receba o título declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.602198 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1998.
Anivaldo Coelho. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.603198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem por escopo

declarar de utilidade pública o Centro de Assessoria aos Movimentos Populares e
Sindicais do Sul de Minas - Sapucai. com sede no Município de Pouso Alegre.

Preliminarmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça.
que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade na forma original.

Dando continuidade aos trabalhos. esta Comissão passa a deliberar
conclusivamente sobre a matéria, conforme determina o art. 103, 1. "a". do
Regimento Interno.

Fundamentação
Examinados os fins do aludido Centro. elencados no art. 20 do seu estatuto.

depreende-se de pronto a relevância dos seus trabalhos, desenvolvidos em prol dos
interesses populares.

De fato, entre seus objetivos, destacamos os seguintes: a) elaboração de métodos de
trabalho e prestação de assistência e assessoria às organizações comunitárias e aos
movimentos populares, pré-sindicais e sindicais; b) integração dos trabalhadores
urbanos e rurais; c) promoção de pesquisas de caráter cultural, social, político,
econômico e religioso; e d) proteção à família. à gestante. à criança e ao idoso.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.603/98 na forma

em que foi apresentado.
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Wilson Trópia. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.604198
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Guairk com sede no Município de
Andrelândia.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade

Cumpre agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, de
conformidade com o disposto no art. 103, 1, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Instituída em 1993, sob a forma de sociedade civil, a Fundação Guairá tem por

finalidade promover a divulgação de técnicas de manejo do solo e dos recursos
naturais, preservando a natureza, para o desenvolvimento auto-sustentável; cuidar do
aprimoramento do homem do campo, estimulando-o a permanecer em seu meio; dar
especial atenção às crianças e aos idosos.

Fica patente, assim, que a entidade faz jus à declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.604198 na forma
apresentada.

Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Autor Vilela, relator.

PARECER PARA TURNO IINICO DO PROJETO DE LEI N° 1.607198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Leonidio Bouças, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Associação Ester Rosa-Centro de Nutrição à Criança
Pobre de Lagoa da Fazenda. com  sede no Município de Ninheira.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade sem emenda. cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua
o art. 103, 1. "a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação é sociedade civil com personalidade jurídica e tem por

objetivo prioritário a proteção à gestante, à criança e aos idosos, prestando-lhes
assistência médica, odontológica farmacêutica, hospitalar e ambulatorial.

Aos estudantes, em particular. doa material escolar e aos comprovadamente pobres
presta assistência jurídica.

No intuito de diminuir a injustiça social, luta por combatera fome e a pobreza.
Finalmente, é relevante mencionar que ela pretende estabelecer contratos com
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emissoras de radiodifusão de Ninheira e adjacências com o propósito de produzir
programas culturais, educacionais, religiosos e informativos, sem finalidade
comercial, visando apenas ao interesse da coletividade.

Tais iniciativas a fazem merecedora do título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.607/98 na
forma original.

Sala das Comissões. 22 de abril de 1998-
Wilson Trópia. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.611/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ivo José, o projeto de lei em tela tem por escopo

declarar de utilidade pública o Movimento Social do Amaro Lanari - MOSAL -, com
sede no Município de Coronel Fabriciano.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme
dispõe o art. 103, 1. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Instituído na forma de sociedade civil, o Movimento Social do Amaro Lanari

desenvolve atividades sem fins político-partidários ou lucrativos, sem distinção de
raça ou credo religioso.

Chama-nos especial atenção, entre as suas finalidades estatutárias, as seguintes:
fazer o levantamento das reais necessidades da comunidade do Bairro Amam Lanari.
tais como os serviços relacionados com água, luz e esgoto, educação, cultura, saúde.
recreação, pavimentação, segurança, urbanização. limpeza transportes coletivos,
defesa do meio ambiente; e manter contatos com autoridades municipais. estaduais e
federais, civis, militares, religiosas e empresariais, com entidades de classe, clubes de
serviços, imprensa escrita, falada e televisada, com o fim de encontrar soluções para
as reivindicações e fazer a defesa dos direitos da comunidade.

Destarte, somos favoráveis à outorga do título declaratório de utilidade pública à
entidade em referência.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.611/98 na forma

em que foi apresentado.
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Carlos Pimenta relator.
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PARECER PARA TURNO ONICO DO PROJETO DE LEI N° 1.620198
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.620/98, do Deputado Ajahnar Silva, visa a declarar de

utilidade pública a Associação. Comunitária do Mangal - ACM -. com sede no

Município de Augusto de Lima.
A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, sem modificar-
lhe o texto original. Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação
conclusiva, conforme preceituam as disposições regimentais

Fundamentação
A referida Associação vem prestando serviços assistenciais regulares à comunidade

de Augusto de Lima desde a sua fundação, em 1994.
Assim, para a concretização de seu objetivo, auxilia os mais necessitados na

aquisição de aparelhos de órteses e cadeiras de rodas. Procura, também, encaminhar
para tratamento médico-odontológico aqueles que a ela recorrem.

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que vem realizando, torna-se a
instituição merecedora do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.620198 na

forma original.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.627198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
original-

Dando prosseguimento à tramitação, cabe agora a este órgão colegiado deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1. "a'. do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em referência desenvolve atividades que justificam plenamente a

intenção de se lhe outorgar o titulo declaratório de utilidade pública.
Com efeito, ela tem por fins estatutários congregar, orientar, defender e representar
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legalmente os trabalhadores em transportes rodoviários, tendo por principio a
unidade, a autonomia e a liberdade sindical,

Conclusão
A vista do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.627/98 na forma

original.
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.203197
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O Projeto de Lei no 1.203197, da Deputada Maria José Haueisen institui o Fundo

Rotativo de Fomento á Agricultura Familiar e de Viabilização de Assentamentos
Agrários no Estado de Minas Gerais - FOMENTAR-TERRA - e dá outras
providências.

Após publicação, a proposição foi distribuída, nos termos regimentais, às
comissões competentes. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Cumpre-nos, agora, emitir parecer sobre o assunto. quanto às suas implicações na
política agropecuária e agroindustrial,

Fundamentação
Um dos maiores entraves ao desenvolvimento da agricultura familiar e à

viabilização dos assentamentos da reforma agrária é a inexistência de linhas de
crédito específicas para o financiamento do custeio da atividade agrícola- Como
custeio, entende-se aquele capital necessário para o pagamento das despesas do dia-
a-dia, como a compra de sementes, ferramentas agrícolas e outros insumos
indispensáveis ao processo produtivo.

A criação de um fundo estadual destinado ao financiamento do capital de giro para
os pequenos produtores rurais e para os assentados em projetos de reforma agrária,
nos moldes propostos no projeto de lei em exame, é, portanto, medida extremamente
louvável e oportuna. O FOMENTAR-TERRA tem como beneficiários aqueles
agricultores que, caracterizados como de baixa renda, não possuem recursos próprios
para financiar sua produção nem têm acesso aos empréstimos bancários
convencionais.

Os recursos federais destinados ao financiamento dos projetos de assentamento de
reforma agrária e ao apoio à agricultura familiar por meio do Programa de Crédito
Especial para a Reforma Agrária - PROCERA - e do Programa Nacional de Apoio à
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Agricultura Familiar - PRONAF - são. reconhecidamente. escassos e insuficientes
para atender ás demandas existentes. Por outro lado, a participação dos governos
estaduais na execução da política de reforma agrária, tradicionalinente, tem-se
restringido às ações de apoio aos projetos implantados pelo INCRA, notadamente nas
áreas sociais e de infra-estrutura, como a construção de escolas, postos de saúde,
estradas, fornecimento de energia elétrica, etc. Contudo, percebe-se que o montante
de recursos destinados à realização dessas obras nos orçamentos públicos tem sido
decrescente, o que compromete sobremaneira o atendimento das necessidades básicas
dos assentamentos, mesmo em áreas consideradas prioritárias.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a criação de um programa de crédito, nos
moldes agora previstos pelo FOMENTAR-TERRA, consta como proposta consensual
do documento final do seminário Reforma Agrária em Minas Gerais, promovido, em
setembro de 1996, por esta Casa e pelo Governo do Estado, do qual participaram
lideranças e entidades governamentais e não governamentais ligados à questão
agrária. Naquela oportunidade, destacou-se, em vários depoimentos, a importância
da agricultura familiar como fonte de geração de empregos e de renda no meio rural
e a necessidade de que sejam implementadas políticas públicas de apoio e incentivo a
esse segmento da atividade rural.

O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça aprimora a
proposição original, adequando-a às exigências legais, sem, contudo, modificar-lhe
substancialmente o conteúdo. Assim, aspectos importantes do projeto, como as
exigências para enquadramento dos agricultores como beneficiários do fundo e a
possibilidade de amortização dos empréstimos pela forma de equivalência em
produto, foram acertadamente. mantidos.

Conclusão
Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.203197 na

forma do Substitutivo ri0 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Paulo Piau. Presidente - João Leite. relator - Maria José Haueiseit

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.483197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wanderlev Ávila. o Projeto de Lei ri? 1.483/97 visa a

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Manchester Mineira, com sede no
Município de Juiz de Fora.

Aprovada a matéria no 1° turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2 0 turno, em cumprimento às
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
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A finalidade da Loja Maçônica Manchester Mineira vincula-se essencialmente ao
aperfeiçoamento moral- intelectual e social da comunidade, visando à formação das
futuras gerações.

Além disso, a instituição pratica a assistência social, prestando ajuda financeira e
apoio espiritual aos necessitados.

Conclusão
Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.483197 no 2°

turno, na forma original.
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Wilson Trópia. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.489197
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

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

objetiva declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento de
Ibirité - CECOPRODEI -, com sede no Município de Ibirité.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, compete agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

reconhecemos a importância de se declarar de utilidade pública a referida entidade,
devido aos bons serviços prestados à comunidade.

Os seus objetivos centrais são o desenvolvimento urbano. o combate à fome e à
pobreza, a proteção à saúde da gestante, da infância e do idoso, bem como a proteção
do meio ambiente, por meio de atividades que evitem a degradação da água, da terra
e do ar.

Promove também a divulgação da cultura e do esporte. apoiando as manifestações
artísticas populares e o esporte amador.

Conclusão	 -
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.489/97 no 2°

turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Wilson Trópia. relator.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.489197

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento de Ibirité
- CECOPRODEI -, com sede no Município de Ibirité.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-

Desenvolvimento de Ibirité - CECOPRODEI -, com sede no Município de Ibirité.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.463197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.463/97, do Deputado Paulo Nau que declara de utilidade
pública a Sociedade Eunice Weaver de Uberaba, com sede no Município de Uberaba,
foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.463197
Declara de utilidade pública a Sociedade Eunice Weaver de Uberaba, com sede no

Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Eunice Weaver de

Uberaba, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Au. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela,

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou em 2214198, as seguintes comunicações:
Do Deputado José Militão, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Décio

Rodrigues de Souza, ocorrido em 414198, em Uberlândia. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Paulo Schettino (3). dando ciência à Casa do falecimento do Sr.

Heinz Joaquim Oelze, ocorrido em 14/4/98; da Sra. Maria Teodoro Jesus dos Santos,
ocorrido em 1114198, em Soledade de Minas; e do Sr. Marco Antônio de Oliveira
Almeida, ocorrido em 9/3/98. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia. dando ciência à Casa do falecimento de Letícia Araújo
Ribeiro Rios de Lima, ocorrido em 12/4/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 1998

ATA DA 364- REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 23/4/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 3 Parte: la Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: oficios - Y Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nos 1.713 e 1.714198 - Requerimentos n os 2.569 a
2.571/98 - Requerimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de
120 Dias. Apurar a Instalação de Garimpos nos Rios do Território do Estado de
Minas Gerais e seus Efeitos Devastadores e Corruptores; da Comissão Parlamentar
de Inquérito para. no Prazo de 90 Dias, Apurar a Destinação dos Arquivos do
Departamento de Ordem Política e Social - DOPS -; e dos Deputados Ivair Nogueira.
Marcos Helênio (11) e GUinar Machado - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Saúde e de Direitos Humanos e dos Deputados Paulo Schettino e
Marco Rágis - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Dumas Rodrigues, Maria
José Haueisen Bilac Pinto, GUinar Machado e Marco Régis - 2à Parte (Ordem do
Dia): Ia Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Questão de ordem -
Decisão da Presidência - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 52198 - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Comissão
Parlamentar de Inquérito para. no Prazo de 90 Dias, Apurar a Destinação dos
Arquivos do Departamento de Ordem Política e Social - DOPS -, e do Deputado Ivair
Nogueira; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos do Deputado
Romeu Queiroz; da Comissão Parlamentar de Inquérito para no Prazo de 120 Dias,
Apurar a Instalação de Garimpos nos Rios do Território do Estado de Minas Gerais e
seus Efeitos Devastadores e Corruptores, e dos Deputados Marcos Helênio (11) e
Gihnar Machado; aprovação - 2 Fase: Questões de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental para continuação dos
trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Elmo Braz - No José - Marcelo Gonçalves -

Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ajalinar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dunas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano
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Batista - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - 1-lely Tarqilinio
- Ibrahim Jacob - Imni Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannaç - José Braga - José Henrique - José Militão - Kemil Kwnaira
- Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Nau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Tarcísio Hemiques - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14h15min. a lista de

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

P Parte
P Fase (Expediente)

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

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

- A Deputada Maria Olivia. 5°-Secretária, nas funções de 1 0-Secretário, lê a
seguinte correspondência:

"OFÍCIO*
Em 17 de abril de 1998.
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1772
Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
Requeridos: Governador do Estado de Minas Gerais e Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais
Senhor Presidente.
Comunico a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal, em sessão

plenária realizada no dia 15 do corrente mês, proferiu. nos autos do processo em
epígrafe, a seguinte decisão:

"O Tribunal, por votação unânime, deferiu o pedido de medida cautelar, para
suspender, até a decisão final da ação direta, com eficácia "ex nunc". a execução e
aplicabilidade do art. 104, § 1° e 2°, da Lei Mineira n° 6.763. de 26/12175, na
redação dada pelo art. 1° da Lei Mineira n° 12.729, de 30112197, e sua Tabela "J",
referida no citado art. 104 da Lei n° 6.763n5. com a alteração da Lei n° 12.729/97,
bem assim. da Tabela "A" do item 1 - Custas de Primeira Instância - e das Tabelas
"C" e "1)" do item 2 - Custas de Segunda instância -, com a alteração da Lei n°
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12.732. de 30112197. Votou o Presidente".

Renovo a Vossa Excelência o testemunho do mais alto apreço e consideração.
Ministro Celso de Mello. Presidente do Supremo Tribunal Federal.".
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Rôrnulo Ferreira da Silva, Prefeito Municipal de Guarda-Mor, solicitando

sejam realizadas gestões junto à RURALMINAS com vistas à aprovação dos
processos de concessão de títulos de propriedade de lotes urbanos em nome de Edson
Bragança Júnior.

Do Sr. René de Oliveira e Sousa Júnior. Chefe de Gabinete do Secretário da
Fazenda informando, em atenção a requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria
(concessão de crédito presumido nas operações internas com leite produzido no
Estado). que já foi firmado acordo entre o Governo e entidades de classe
beneficiando o setor de laticínios.

Do Sr. Jaime Monteiro de Barros. Delegado da 3a Seccional de Policia
Metropolitana Norte, comunicando que o Oficio ri0 591/98, enviado pela CPI dos
Bingos, deve ser encaminhado ao Secretário da Segurança Pública. (- A CPI dos
Bingos.)

Do Sr. Wanderson Eustáquio Costa. Diretor do SINDPUBLICOS-MG, discorrendo
sobre atitudes do Secretário da Justiça em relação ao sistema penitenciário e aos
Agentes Penitenciários do Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.713/98

Declara de utilidade pública a Tenda Espírita Vovó Joaquina de Aruanda com
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:	:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Tenda Espírita Vovó Joaquina de

Aruanda. com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 8 de abril de 1998.
Paulo Schettino
Justificação: A Tenda Espírita Vovó Joaquina de Aruanda é instituição sem fins

lucrativos de caráter beneficente, sem distinção de raça. cor, condição social, credo
político ou religioso, com personalidade jurídica própria e duração por tempo
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indeterminado. Tem como objetivos estudar o espiritismo urbano, assim como
praticá-lo, com seus apetrechos, vestes, guias, cânticos, toques de atabaques, e
realizar atos de caridade como o apoio a portadores da AIDS carentes, a creches, ao
Asilo São Vicente, a detentos, à comunidade da área rural de Jabuticatubas. ao
Hospital de Jabuticatubas e em festejos natalinos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.714/98
Declara de utilidade pública a AMASP - Associação dos Moradores Amigos do

Santos Prates. com sede no Município de Manteria.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Santos

Prates. com sede no Município de Mantena.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 15 de abril de 1998.
Ermano Batista
Justificação: A Associação dos Moradores do Santos Prates está funcionando há

vários anos, com relevantes serviços prestados à comunidade em que se situa.
Trabalha pelo progresso cultural do município e, por meio de empreendimentos
notáveis, vem se tornando um verdadeiro exemplo desse tipo salutar de organização.
E uma entidade modelo, que desenvolve inúmeras atividades assistenciais e sócio-
culturais com invejável dinamismo, com um trabalho reconhecidamente proficuo. A
declaração de sua utilidade pública será um estimulo para o prosseguimento da
respeitável obra que realiza.

Em sua tarefa, utilizando-se de meios próprios, a entidade supre uma grande
lacuna do poder público no âmbito específico, pelo que se faz imprescindível e digna
de aplausos.

Dessa forma espero que os ilustres Deputados se sensibilizem com os termos desta
proposta. oferecendo seu apoio, indispensável para a aprovação deste projeto, o que
será autêntico ato de justiça.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.569/98 do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando seja formulado apelo ao

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com vistas a que seja feita a revisão da
organização e da divisão judiciária do Estado. (- A Comissão de Administração
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Pública)
N° 2.570/98. do Deputado Dunas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo ao

Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à construção de ponte sobre o
Rio Coachá. no Município de Montalvânia. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.571/98, do Deputado Marco Régis. solicitando se consigne nos anais da Casa
voto de congratulações com o Dr. Lincoin Marcelo Freire por sua posse como
Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. (- A Comissão de Saúde.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão Parlamentar de
Inquérito para. no Prazo de 120 Dias. Apurar a Instalação de Garimpos nos Rios do
Território do Estado de Minas Gerais e seus Efeitos Devastadores e Corruptores; da
Comissão Parlamentar de Inquérito para. no Prazo de 90 Dias, Apurar a Destinação
dos Arquivos do Departamento de Ordem Política e Social - DOPS -; e dos
Deputados Jvair Nogueira Marcos Hel&iio (li) e Gilmar Machado.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Saúde e de

Direitos Humanos e dos Deputados Paulo Schettino e Marco Régis.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dunas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

assessoria. demais pessoas presentes. mais uma vez ocupo esta tribuna para falar
sobre a região que represento nesta Casa: a região Norte de Minas.

Tenho acompanhado de perto as dificuldades e as necessidades da região Norte de
Minas, em especial as dos municípios que integram a região da Serra Geral-

Temos levado ao nosso Governador os apelos daquele povo sofrido, temos falado
que a construção de barragens e a abertura de poços artesianos seriam alternativas
para enfrentarmos a seca permanente na região.

Algumas pequenas barragens foram construídas, algumas obras estão em
andamento- Mas. Sr. Presidente. Srs. Deputados. o Norte de Minas registra uma das
mais terríveis secas comprometendo até mesmo os cursos de água mais próximos dos
municípios. como é o caso de Gameleiras. Monte Azul. Miravânia Vargem Grande
do Rio Pardo. Porteirinha e outros.

Asfamílias estão em estado de desespero, as crianças sofrem e choram. Falta água
para consumo doméstico. Um simples banho tornou-se inviável. Agua para beber só
é conseguida a longas distâncias. e as mães se submetem a transportar, em latas, uma
pequena quantidade para o consumo do dia no preparo de alguma comida.

Se ocorre alguma distribuição, esta é feita por voluntários, em caminhões pipa de
propriedade particular. a titulo de ajuda àqueles que necessitam de água.

Já reivindicamos junto aos setores competentes o empréstimo de caminhões pipa a
fim de que as administrações municipais possam fazer a distribuição de água potável
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à população.

Mas pouco temos conseguido. Sem água para a irrigação, não há plantio, e a
miséria se multiplica, recaindo sobre as administrações municipais o dever de
assistência. Quem mais sofre são os municípios recém-emancipados. Assim, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, quero deixar desta tribuna o meu apelo ao nosso
Governador e aos demais Secretários de governo, no sentido de que estudem a
possibilidade de serem criadas frentes de trabalho na região.

Os pais de família precisam de uma fonte de renda. que possa garantir o mínimo
para a sobrevivência. Precisamos de investimentos na região, precisamos gerar
emprego e renda, já que a agricultura está comprometida.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte)* - Pedi um aparte a V. Exa. porque
acredito que seu pronunciamento vem exatamente retratar o drama daquela região.
Faço coro com V. Exa.. que é um Deputado ligado ao Norte de Minas, homem que
conhece profundamente os problemas daquela região, porque sabemos que, hoje, a
principal reivindicação daquela região é a água.

Temos, como V. Exa. bem disse, a maioria dos nossos pequenos rios quase secos.
Queremos fazer coro com V. Exa. em sua reivindicação e solicitar que a COPASA
desenvolva imediatamente dois programas que sejam estruturantes. Primeiro, o
programa de perfuração de poços artesianos, por meio do Programa de Semi-Árido,
e, segundo, a construção das barragens, cujos projetos estão prontos e já foram
amplamente divulgados.

Com relação também à frente de trabalho. V. Exa. está coberto de razão. Em 1995,
tivemos a última ajuda da SUDENE, prestada diretamente às Prefeituras do Norte de
Minas. Naquela ocasião, foram contratadas inúmeras frentes de trabalho. frentes
produtivas, pelo menos para superar o período pior, que é o período da seca. Foi paga
a cada município uma quantia, para que se contratassem algumas pessoas ganhando
o salário mínimo. A situação é deveras crítica.

V. Exa. está coberto de razão. E necessário que nós. Deputados, principalmente os
ligados àquela região, possamos dar força a esse movimento que está sendo iniciado
e encabeçado por V Exa., para sensibilizar os Governos como, um todo e a
CODEVASF, para que ela também desenvolva esse trabalho, e entre, de fato, nessa
luta. Hoje. em Brasilia, está sendo elaborado o pré-orçamento da CODEVASF para
1999. e é necessário que tenhamos recursos suficientes. E necessário que iniciemos
também um movimento de reestruturação do DNOCS, órgão importante, que já teve.
num passado recente, mais de 300 funcionários: hoje, não passam de 40. Acho que o
pronunciamento de V. Exa. é muito importante. Quem está sentindo na pele pode
avaliar as palavras de V. Exa. Espero que possamos, efetivamente, resgatar um
pouco dessa grande reivindicação do povo do Norte mineiro, que é a água. O povo
está passando sede. Em alguns municípios que V. Exa. citou, os Prefeitos estão
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transportando, em carroções de boi, tambores com água para beber. Não é para
plantar ou para matar a sede de animais, é para o consumo humano. Isso tem que ser
dito, isso tem que ser retratado. Eu queria convidá-lo para chamar os outros
Deputados, a fim de iniciannos, efetivamente, um movimento para se divulgar a
situação causada pela seca no Norte de Minas. E uma seca brutal, uma seca que está
matando a população de sede, fazendo com que o povo saia de suas casas, num êxodo
jamais visto, para os grandes centros. Parabéns, Dimas, esse movimento pode contar
com o meu total apoio para chamar a atenção de todos e mostrar o que acontece, na
realidade, naquela região.

O Deputado Dimas Rodrigues - Quero agradecer ao nobre Deputado Carlos
Pimenta, que também é um batalhador pelo Norte de Minas.

O estado em que se encontra a população norte-mineira é dos mais críticos.
Inúmeros municípios já decretaram estado de emergência, pois o sol castiga a região
de forma assustadora. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero ainda lembrar aos
companheiros, que Jaíba comemora, neste mês, o seu sexto aniversário e estará
realizando, entre 24 e 27 de abril, a IV Festa Nacional da Banana, quando estará
mostrando aos visitantes os resultados dos investimentos na agricultura irrigada.

Aproveito, portanto, esta oportunidade para parabenizar o povo de Jaíba e, também,
o Prefeito Lanfrói Fernandes, que, em meio a tantos desafios, tem se revelado um
administrador dinâmico, corajoso e realizador.

Jaíba se prepara para o terceiro milênio e, seguramente, graças ao seu povo ordeiro
e trabalhador, um povo de fé, um povo que não teme a luta, Jaíba vai se tomando um
município cada vez mais próspero, pois a agricultura irrigada significa a redenção do
Norte de Minas. Parabéns Jaiba, parabéns povo de Jaiba. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e

senhoras presentes nas galerias, senhores e senhoras que nos escutam nos corredores e
nos gabinetes, telespectadores que nos acompanham, a imprensa, nesses dias, noticiou
que, depois de começar um trabalho difícil, penoso, polémico a respeito das verbas de
subvenção, nós demos trégua, nós e os governistas. Quero deixar bem claro que da
nossa parte não houve acordo de nenhuma trégua. Também não estamos jogando a
toalha, também não vamos recuar, não estamos amedrontados. Queremos deixar bem
claro que nós sabíamos que falar de verba de subvenção, abordar esse assunto era
mexer num vespeiro, mexer com interesses de alguns. Disseram que nós queremos
enxovalhar o Poder Legislativo. De jeito nenhum! Este Poder Legislativo é grande
demais e não será enxovalhado porque alguns de seus membros não são sérios
naquilo que fazem. A grande maioria desta Casa sabe o que quer, é responsável, tem
clareza com relação a sua missão e cumpre bem seu papel.
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Mas, felizmente ou infelizmente, esta Casa é o reflexo da sociedade, e, assim como

na sociedade, nós encontramos aqui pessoas de todo tipo, pessoas que dignificam a si
próprias e a sua comunidade, e outras que não fazem o que deveriam. Se paramos um
pouco é porque nos encontramos dentro daquele preceito do salmo: "Tudo tem seu
tempo e a sua hora. Há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo de escutar e há
tempo de anunciar". E nós não estávamos paralisados, parados; nós estávamos
escutando, estávamos avaliando. E o que nos agrada e nos orgulha é que essa
avaliação nos dá muito mais capacidade e coragem para continuar o nosso trabalho. A
opinião pública, mais do que nunca, deseja que as coisas aqui sejam transparentes,
que sejam esclarecidas, e o PT, que abraçou em cheio essa luta, tem sido
cumprimentado, tem sido procurado por aquilo que está fazendo. E obrigação nossa,
é dever nosso, não estamos prestando nenhum favor a ninguém por fiscalizar o que
está errado nesta Casa e denunciar, não fulano, beltrano e sicrano, não nos interessa
crucificar ninguém nem criar um processo de inquisição, mas trabalhar para que esta
Casa saia engrandecida de toda essa luta, de todo esse problema.

Diz o ditado popular que querer é poder. Enganação, conversa fiada, nós queremos
e não podemos. Mas, plagiando o ditado popular, podemos dizer que saber é poder.
Quem sabe pode. E  que nos falta nesta Casa, muitas vezes, é saber o que, de fato,
acontece por aqui. E saber tudo o que se passa nesta Casa, com relação àquilo que é
público, que é direito de nós todos sermos informados. O que nos falta nesta Casa, no
presente momento, é ter acesso às informações das prestações de contas das famosas
verbas de subvenção social, repassadas através da Assembléia Legislativa. E não
adianta dizer que nós podemos, que basta pedir o papel. Eu já fui avisada, há algum
tempo, de que não adiantava pedir papel ao setor que cuida da subvenção social,
porque não seria permitido o acesso ao documento, pois papéis e xerox que saiam dali
estavam provocando discussões e briguinhas nas portas de botecos. E, para não
provocar briguinhas e disputas nas portas de botecos, isso está virando uma bola de
neve, e está crescendo cada vez mais a insatisfação de todos aqueles que
acompanham o problema das verbas de subvenção da Assembléia Legislativa, das
verbas de subvenção do PADEN e das verbas de subvenção repassadas por nós,
Deputados, seja através de Secretaria, seja através desta Casa.

O que me espanta e me causa indignação é a omissão. Fui acusada de omissa,
porque eu não apresentava os nomes, porque eu não dava nomes aos bois, mas,
quando começamos a apresentar nomes, a dar nome aos bois, criou-se uma comoção,
uma confusão, e parecia que o mundo ia desabar. Não podemos. Srs. Deputados,
permitir que alguns que não têm transparência naquilo que fazem sejam acobertados
nesta Casa. Estranha-me que o Corregedor desta Casa, que tem a função de apurar e
de ver o que acontece - e ele sabe e pode, pois sabe o que não sabemos -, ele que tem
de ser imparcial e que está apurando denúncïas feitas, graves e sérias, tome uma
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posição e se coloque na defesa daquele que está sendo acusado e diga que eu também
estou sendo denunciada. Ora, como uma pessoa que tem de exercer o papel de apurar
pode querer passar para mim ou para a Bancada do PT aquilo que não temos
condições de apurar com rapidez, porque não temos acesso às informações, ainda?

Esta Assembléia é citada e apontada como modelo. Orgulho-me disso. Ela o é
mesmo. Mas toda esta estrutura a informatização, o corpo técnico desta Casa e toda
a facilidade que temos para trabalhar aqui, tudo dado para nós a tempo e a hora, tem
de estar a serviço daquilo que é o papel do Deputado: legislar, fiscalizar e denunciar.
Por que essa verba de subvenção parece que é o principal motivo da nossa presença
nesta Casa? Seremos claros e transparentes. Se alguns Deputados perderam a chance
de distribuir as verbas do PADEN e as verbas que a Assembléia Legislativa lhes
repassa, com certeza eles não terão serviço para apresentar à sua comunidade. Esse é
o grande problema. E preciso que saibamos distinguir o joio do trigo. Não quero
separá-los. Isso não é minha função. Mas temos de ter a clareza para saber distingui-
los, para sabermos que posição tomar.

Srs. Deputados, disseram e afirmaram, algumas vezes, que quero aparecer. Quero,
sim. E verdade. E preceito bíblico e está no Evangelho: "Assim brilhe a vossa luz
diante dos homens, para que. vendo as vossas obras. glorifiquem o vosso Pai que está
no céu". Sei que é constrangedor e é dificil aparecer dessa maneira, mas estou
cumprindo a minha obrigação.

Mais ainda, é muito fácil subir a esta tribuna, ocupar qualquer espaço. acusar
Fernando Henrique e acusar a propaganda enganosa do Governo e falar contra a e b
que não estão em nosso meio, porque se eu falar mal do Governo do Fernando
Henrique, se eu acusá-lo e se eu falar da propaganda enganosa do Governo Eduardo
Azeredo. nem os Líderes do Governo virão aqui para defendê-los. Ninguém responde
nada. E eu não estou olho no olho com eles. Eles nem me conhecem direito. Aliás, o
Fernando Henrique nunca ouviu falar sobre mim. Não estou sentindo falta disso.
não. Quero deixar isso bem claro. Ficar olho no olho com um colega desta Casa. um
parlamentar, que, por a ou por b, e que, de maneira a ou b, esteja envolvido, é
constrangedor e é dificil. Mas a instituição é maior do que qualquer um de nós.
Afirmo para os senhores que quem aparecer. sim. Gostaria de não precisar de
aparecer com este constrangimento, mas, se é esse o caminho, vamos trilhá-lo.

Mais ainda, dizem alguns que nós, do PT. queremos ser vestais, diferentes e fazer
mais do que os outros. Se a acusação é essa, não nos incomoda. Queremos ser
diferentes num ambiente que não nos agrada ou no meio de um grupo que não age de
acordo com os nossos princípios. E obrigação nossa-

Mas. nesta Casa. Srs. Deputados- existem muitas pessoas que são iguais a nós, na
lisura, na honestidade e no empenho que demonstram no tratamento da coisa
pública. Mas. às vezes, eles têm constrangimentos, não falam e não aparecem.
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Sabemos respeitá-los. Mas reafirmo aqui que é preciso saber distinguir o joio do
trigo. E preciso saber se não temos culpa no cartório. Por que não vamos aceitar que
as contas da subvenção sejam todas abertas e claras para qualquer pessoa? E não
precisa ser Deputado. Trata-se de coisa pública. de dinheiro público que está em
jogo. Queremos ser, sim, diferentes, dependendo da situação e da necessidade. Não
nos incomoda essa acusação.

Lembro-me de um versinho de Mário Lago, que fala: "Será que a gente é que é
diferente, ou será que os outros são tão iguais? Se honestidade é marca da gente, ser
diferente é bom até demais". Para aqueles que nos querem tachar de diferentes - e
que são poucos -, para aqueles que querem dizer que queremos aparecer - que são
poucos - para aqueles que nos querem acusar, para dizer: "E tudo a mesma coisa, é
tudo igual", afirniamos que não queremos ser iguais a todos. Naquilo que é principio.
não do PT, não principio de fulano, beltrano ou sicrano, mas principio e valor ético
que deve ser de todo e qualquer cidadão. Nesses pontos, queremos ser diferentes, se
for preciso. Diferentes daqueles que não sabem o que é a sua obrigação, a sua
competência ou o seu dever nesta Casa.

Fazemos apelo desta tribuna para que haja mais transparência na Casa e para que a
caixa-preta da Assembléia Legislativa, no que se refere, sobretudo, às verbas de
subvenção que esta Casa distribui. Queremos que essa caixa-preta seja aberta e que
tenhamos acesso a ela a qualquer hora, para chegar e procurar o funcionário do setor
das verbas de subvenção e dizer para ele: quero ver o processo da entidade tal e tal.
No dia que isso estiver acontecendo. teremos a certeza de que o Corregedor da Casa e
outras pessoas que trabalham aqui e atuam no meio parlamentar estão todos de
consciência tranqüila, porque não há nenhum papel naquela caixa-preta que precise
passar por aí meio despistado ou que não há nenhum papel naquela caixa-preta que
não possa ser mostrado para todos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e senhores que nos escutam, não estamos pedindo
trégua ou fugindo da luta, apenas estamos tomando conhecimento cada vez do que
acontece. Hoje, chegaram às nossas mãos novas denúncias. A Bancada do PT
recebeu denúncias - de maneira oficial - que estão nos jornais e que já são conhecidas
de todos os senhores, em relação à cidade de Boa Esperança. Não se trata de
denúncia anônima, O Prefeito dessa cidade esteve aqui com a Bancada do PT e
colocou nas mãos da imprensa o que ele tem apurado. Ele também nos deu a chance
de apurar. Assim, agradecemos a todos aqueles que são sérios, corretos e que estão
ajudando esse trabalho, esse exercício de cidadania.

No dia em que o povo brasileiro acompanhar o trabalho dos Deputados, do
Governador, do Presidente, e entender como as coisas funcionam, tenho a certeza de
que essa democracia que todos pregamos, essa democracia de que todos falamos e
cantamos em prosa e verso não será falácia, não será assunto de discurso, mas será
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prática do dia-a-dia, a prática comezinha, a prática que todos queremos.

No entanto, sabemos que democracia é processo que não cai do céu, é processo de
alto risco, porque aqueles que não sabem vivê-la, aqueles que não querem participar
dela, ao seu primeiro sinal, ao primeiro sinal de participação, gritam, esperneiam e
fazem barulho. Mas nada há de deter o processo da democracia que começa com a
atitude de todos aqueles que são sérios, honestos e transparentes. Era o que tínhamos
a dizer. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bilac Pinto.
O Deputado Bilac Pinto* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, nem

bem acabávamos de chorar a perda do Ministro Sérgio Motta, unia das mais
proeminentes figuras do Governo Fernando Henrique Cardoso. eis que outra
fatalidade atroz nos atinge de forma impiedosa e patética: o falecimento do Deputado
Federal Luis Eduardo Magalhães, que deixou o País perplexo e em estado de choque.

Consternada, a Nação brasileira pranteia agora a morte prematura de uni de seus
mais promissores filhos. fadado. sem duvida, a um lugar de destaque no panteão da
glória.

Nesta hora de dor e luto, quisera eu ter o estro do poeta cujo nome tenho a honra
de ostentar para celebrar, num sentidíssimo canto, o passamento dessa personalidade
de carisma ímpar que foi o Deputado, amigo e companheiro de partido Luis Eduardo
Magalhães, com o qual se vai também uma das mais belas esperanças do cenário
político nacional.

Ceifado precocemente do mesmo modo que um outro seu conterrâneo ilustre, o
bardo Castro Alves, que não teve tempo de ser poeta. pode-se dizer que, tal como o
vate baiano. Luis Eduardo não teve tempo de concluir seu projeto político e tomar-se
o grande estadista que ele poderia ter sido, além do grande homem público que,
apesar de tudo, conseguiu ser.

Filho de um dos luminares da República, o Senador Antônio Carlos Magalhães,
Luis Eduardo. a despeito de ter sido Presidente da Assembléia Legislativa de seu
Estado e da Câmara dos Deputados, onde teve atuação brilhante, tinha tudo para
alçar vôos mais altos, porque possuía todas as qualidades de um estadista.

Embora jovem. deixa-nos. não obstante, a imagem de articulador competente, com
rara capacidade de liderança, e de político sério e maduro. inteiramente
comprometido com a construção do País.

Caprichosamente retirado de nosso convívio pelos desígnios insondáveis do
Altíssimo, justo no dia de Tiradentes, quando ficamos órfos da liderança de
Tancredo Neves, Luis Eduardo teve, na morte, seu destino selado como o do grande
estadista das Alterosas. Agora, lá no assento etéreo onde ambos repousam. eternos
guardiães dos destinos da Pátria- com certeza, continuarão a velar pela Nação
brasileira. imersa na dor e destroçada pela perda de tão eminentes figuras.
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Desfeito agora na imensidão cósmica. onde eternamente jazerá, Luís Eduardo nos

priva da alegria de sua presença fisica envolvente e carismática e. por certo, deixa
uma enorme saudade. Para os que ficamos, entretanto, permanecerão vivos, para
sempre, o exemplo de sua vida, a força de sua voz e a firmeza de seu caráter.

A todos os parentes enlutados, especialmente a D. Arlete e ao seu velho pai,
Senador Antônio Carlos Magalhães, dilacerado pela dor pungente, de cuja amizade
minha família tem o privilégio de desfrutar, apresento desta tribuna os meus mais
sentidos pésames, afiançando, neste momento dificil, a minha mais sincera
solidariedade.

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente nas galerias, senhores representantes da imprensa, ocupamos a
tribuna nesta tarde para. em nome da Bancada do PT. externar dois posicionamentos.
Em primeiro lugar, gostaríamos de comentar, com tristeza, uma entrevista do
Secretário da Administração, no dia 21 de abril. Ele não externava ali só o seu
posicionamento, mas o posicionamento do Governo do Estado de Minas Gerais,
dizendo que os servidores públicos do Estado poderiam esquecer a possibilidade de
reajuste dos seus salários durante este ano. Dizia ele que o Governo do Estado apenas
faria uma adaptação da lei que estabelece o salário mínimo, passando de R$120.00
para R5130.00. E. como o Governo do Estado já não está cumprindo mesmo as
tabelas, eles iriam fazer essa adaptação.

O problema dos funcionários de Secretarias que estiverem recebendo salário igual
ou menor fica para o próximo Governo resolver. Este é o Governo Azeredo. Essa foi
a entrevista do Secretário Cláudio Mourão, publicada em todos os jornais. Quero
deixar registrado o nosso protesto contra a maneira absurda e desrespeitosa com que
o Governador Eduardo Azeredo vem tratando o funcionalismo público do Estado.
Não abre negociação, põe o Secretário para dar entrevista e dizer que não vai
cumprir a lei que foi votada pelo Poder Legislativo. Que cumpra o outro Governo.
"Não estamos nem aí. Não dá mais tempo. Não tem mais como resolver." Esse é um
Governo que desrespeita o povo, que desrespeita este Poder.

Queremos deixar nosso mais veemente protesto contra a entrevista concedida pelo
Secretário Cláudio Mourão, num total desrespeito ao Poder Legislativo. O próprio
Governador mandou, e esta Casa votou. E ele disse que não tem mais o que fazer,
que vai ficar para o próximo Governo. Eles não resolvem mais. Não tem mais
reajuste. O funcionalismo que se vire até o final do ano. E que o novo Governo
resolva o seu problema. E vai ser o novo Governo, sim, que vai resolver o problema
do funcionalismo público, porque esse Governador já demonstrou que não tem
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nenhuma preocupação com o serviço público, que não tem nenhuma preocupação
com o funcionalismo público, que não conversa, que não negocia. Esse Governador
foi responsável, inclusive, pela primeira greve na história da Policia Militar, o que
vai ficar no currículo dele, além de mais essa entrevista. Quando o Governador
Eduardo Azeredo começar a ir para a televisão, começar a fazer campanha eleitoral,
quero ver o que ele vai dizer para o funcionalismo público e para o povo de Minas,
porque o que está sendo dito, por meio da entrevista do seu Secretário da
Administração, está em todos os jornais. Deixei para fazer meu pronunciamento
hoje, para ver se ontem o Governador ia chamar a atenção do Secretário e dizer que
ele falou uma coisa que não poderia dizer, que ele estava equivocado. Mas. como o
Gvenuador não consertou, é porque concorda com o pronunciamento do Secretário
Cláudio Mourão. Então, queremos, mais uma vez, externar nosso protesto, nosso
repúdio à forma como o Governo trata o servidor público. Vamos continuar lutando
para que o servidor público seja valorizado. Precisamos recuperar a fiscalização do
Estado, para que aumentemos a receita. Precisamos voltar a dar um estimulo maior
aos servidores, para que tenhamos condições de atender melhor à população, para
que ocorra a diminuição das epidemias. Hoje, há falta de recursos, porque o Governo
desmontou a máquina de arrecadação. desmontou a máquina de atendimento à
população. o que repudiamos. Esse é o primeiro assunto que gostaríamos de abordar.

O meu segundo objetivo é externar. como já o fez a Deputada Maria José Haueisen,
o posicionamento da Bancada do PT sobre as subvenções.

Estamos entregando. hoje, ao Presidente da Assembléia. Deputado Romeu
Queiroz. um requerimento, como estabelece o art. 253. § 20, do Regimento Interno,
porque a Bancada do PT trabalha de acordo com o que determinam a Constituição do
Estado e o Regimento Interno desta Casa. O Regimento Interno permite que o bloco
parlamentar do qual fazemos parte indique uni Deputado para acompanhar a
investigação da utilização dos recursos de subvenção social distribuídos pela
Assembléia.

Entendemos que o Corregedor tem que desenvolver o seu trabalho. E aqui
queremos colocar que o Corregedor desenvolve o seu trabalho acompanhado, como
diz o Regimento, e é exatamente isso que a nossa bancada deseja. Queremos
acompanhar. como é do nosso direito. todo o trabalho que está sendo desenvolvido.

De tudo que estamos colocando aqu, temos provas e fundamentações. Não estamos
aqui para questionar e discutir Deputado a, b ou c. Queremos que haja uma
modificação nos critérios da distribuição dessas verbas. Tanto é verdade que a
própria Mesa Diretora, por intermédio do Corregedor. Deputado Ermano Batista,
apresentou um projeto. que já está tramitando nesta Casa, para que possa ser
aperfeiçoado o processo de distribuição de verbas de subvenção.

Entendemos que o projeto apresentado já é um avanço naquilo que estamos
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discutindo, a necessidade de aprimorar os critérios e as formas de controle da
distribuição das verbas. Queremos e achamos fundamental que aquilo que foi
distribuído por mim ou por qualquer outro Deputado possa ser sabido, controlado e
fiscalizado por todas as pessoas-

Queremos essa prática não só da parte dos outros, mas da nossa também. Por isso
estou prestando informações sobre todas as entidades ás quais entreguei recursos.
repassados pelo nosso gabinete, para que todos conheçam as entidades, seus
endereços, o que foi feito, as prestações de comas, para que todos acompanhem. E
exatamente isso que queremos que ocorra com todos. Quanto àquilo que entregamos
ao Presidente, nesta tarde, vamos fazer um complemento. O Corregedor nos pediu
que entrássemos com outros documentos referentes àquilo que dissemos a respeito da
FUNORTE. Estamos entregando-os ao Corregedor e vamos cobrar dele e do
Presidente desta Casa que haja um tratamento igual. Apresentamos os documentos
no mesmo dia, quanto à FUNORTE e a outra entidade. Quanto à outra entidade, já
está sendo feito todo um trabalho. Com relação à FUNORTE. não há nada.

Queremos que haja apuração. Queremos discutir o que está na Constituição.
Queremos saber se houve alguma mudança em seu art. 203 de que não tenhamos
ficado sabendo. Ele diz textualmente: "Art. 203 - Os recursos públicos serão
destinados às escolas públicas e pedem ser dirigidos às escolas comunitárias.
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 1 - comprovem finalidade não-
lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; II - assegurem a
destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária. filantrópica ou
confessional. ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. § 1° -
Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para
ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e de cursos regulares da rede
pública na localidade de residência do educando, obrigado o Poder Público a investir
prioritariamente na expansão de sua rede na localidade".

Queremos discutir isso. Se se pode dar bolsa. tudo bem. Então, que a Assembléia
diga que se pode dar bolsas. Se se pode ter bolsa numa região do Estado, pode-se ter
nas outras.

Sabemos da crise em que vivem as universidades, e muitos estudantes estão tendo
dificuldades para pagar os seus estudos, já que o Governo Federal não vem realmente
assumindo o crédito educativo. O Governo Fernando Henrique Cardoso não está se
preocupando com a educação, ele está querendo fechar as instituições. Os alunos,
hoje, estão desempregados. e muitos não têm o salário adequado para se manter.
Sendo assim, se pode haver bolsas. queremos ressaltar que todas as instituições
podem recebê-las, e não, as de uma única região. Por que isso está acontecendo?
Queremos discutir essa situação. Queremos, também, saber o seguinte: na
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Constituição. diz-se que a bolsa é para o ensino fundamental e médio, quando houver
falta de vaga. Na semana que vem. estará aqui o Secretário da Educação, João
Batista dos Mares Guia atendendo a um requerimento que fizemos e foi aprovado.
Vamos lhe perguntar a respeito dessa situação, pois a Assembléia está distribuindo
bolsas de estudo, porque está faltando vaga no Estado, enquanto o Governo está
fazendo propaganda na televisão, dizendo que não há falta de vagas nas escolas, pelo
contrário, que há excesso. Inclusive, há aquela propaganda das crianças brincando
em volta das cadeirinhas. Elas r~ rodam, e sempre há uma carteira vazia, para
mostrar que há vagas nas escolas. Mas aqui continua sendo distribuído dinheiro para
bolsas de estudo. Algo está errado. Mexeram na Constituição, e eu não sei? Sendo
assim, estarei equivocado, e a nossa bancada. errada. Quero discutir a situação com o
Corregedor, queremos debater o assunto na Assembléia. Isso é dinheiro público, e
queremos discutir com base no que está escrito na Constituição. Não estamos
fazendo aqui, em momento algum. nenhuma acusação a ninguém; queremos apenas
fazer um debate de acordo com o que estabelece a Constituição e o nosso Regimento.

Está aqui o art. 203 da Constituição, e queremos discuti-lo com a Assembléia.
Apresentamos essa situação ao Corregedor e queremos que ele nos responda. Se está
tudo certo, não há problemas, apenas queremos que as bolsas de estudo sejam
autorizadas para todas as faculdades do Estado de Minas Gerais. no Triângulo, no
Sul de Minas, no Norte. no Jequitinhonha. etc. Por que privilegiar uma região?
Queremos, também. que ele explique a falta de vagas em Montes Claros, em
Janaúba. em Januária e assim por diante. O Secretário terá que explicar aqui a falta
de vagas, ou aquela propaganda do Governo é enganosa. Uma coisa ou outra está
errada.

Finalizando, gostaria de ressaltar que o § 2° diz o seguinte, quanto à questão
universitária. "As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber
apoio financeiro do Poder Público". Quem conhece um pouco a atividade
universitária sabe que ela é dividida em três áreas: ensino, pesquisa e extensão. A
bolsa está se dirigindo ao ensino, e isso é proibido pela Constituição, que diz
expressamente que pode haver apoio do poder público para a pesquisa e a extensão.
Algo está errado. ou não entendi a Constituição, ou o Corregedor terá que nos
explicar. A Bancada do PT está querendo um debate ético, transparente. para que a
mesma regra se aplique a todos.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Gostaria apenas de lembrar que O

repasse de verbas para a Fundação Educacional Norte de Minas, para curso superior.
no caso. Pedagogia, é inconstitucional. Além disso. dizer que seus Diretores não são
remunerados é brincar com a inteligência das pessoas. Todos sabem do conceito do
Diretor dessa fundação: ele respondeu ou está respondendo por crime de estelionato.
etc., ou seja, ele não tem idoneidade para receber. Mandar uma lista com nomes de
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alunos, dizendo que eles estão regularmente matriculados no curso, não é prova, pois
quem pode provar que eles são carentes? Sendo assim, estão ocorrendo desvios de
objetivos. Gostaria que fosse verificado o seguinte: existem outras fundações
recebendo também? Então, o que nos preocupa é que as bolsas de estudo estão sendo
distribuídas em outras fundações também. E o que nos preocupa mais ainda são as
entidades ligadas, de certa forma, a Deputado. E por isso que o Prefeito de Boa
Esperança apresentou denúncia sobre irregularidades em entidade de Deputado. São
essas questões que a Assembléia tem de acompanhar.

O Deputado Gilmar Machado - Finalizando, Sr. Presidente, queria dizer que
estamos pedindo o acompanhamento. E que as regras sejam claras e o texto
cumprido. Só isso. Não estamos falando do Deputado a. b, ou c. Estamos querendo
aperfeiçoamento e entendemos que o projeto apresentado pelo Deputado Ermano
Batista já vem melhorar o que estamos solicitando. Não resolve, mas já avança, e é
exatamente isso que estamos querendo: avançar no processo de controle, para que
todo o mundo possa ter tranqüilidade e entidades sérias não sejam penalizadas por
algumas irregularidades. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente. Srs. Deputados, ontem ocupamos esta

tribuna para tecer alguns comentários, e, no calor dos apartes, nosso tempo foi
consumido. Porém, um dos temas que gostaríamos de abordar é o das subvenções
sociais. Acho que cada parlamentar desta Casa, segundo suas características, no
cumprimento da lei e no exercício das prerrogativas parlamentares, tem o pleno
direito de cumprir procedimentos que julgar cabíveis. Fico preocupado, realmente,
com a aplicação das subvenções sociais, porquanto, em passado não muito distante,
muitos assuntos tenebrosos vieram à tona e macularam o nome deste parlamento.

A Mesa tem tomado certos cuidados para resguardar a aplicação das subvenções
sociais. Fico preocupado, porque seria leviano vir a esta tribuna fazer denúncias sem
que tivesse um rol de documentos que me permitissem acusar a, b ou c. Quando vejo
a ênfase dos meus companheiros do PT no trato do assunto. fico pensativo, porque,
hoje mesmo, passava pelo meu gabinete um grupo de pessoas que dizia que uma
determinada prefeitura dirigida pelo PT não aplicou corretamente as subvenções
sociais. Eu não traria, levianamente, nomes à tona, porque também cobrei dessas
pessoas que me trouxessem documentos que comprovassem o que diziam.

Pico preocupado. caros Deputados Marcos Helõnio e Gilmar Machado, porque
distribuimos verbas de subvenção social mediante critérios da Assembléia Legislativa
e não podemos ser responsabilizados por uma verba dada a uma entidade distante, de
uma cidade desconhecida. A entidade pleiteou determinada verba em meu gabinete,
e eu, com a sensibilidade política e humana de que disponho, pude analisar a
solicitação e confiar na pessoa que a fez. Essa verba foi repassada mediante convénio
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firmado com a Assembléia Legislativa, com uma série de exigências documentais.
Acredito na decisão da justiça brasileira de que, se um cidadão malversou a aplicação
de uma verba no seu município sem que tivesse comigo formação de quadrilha, eu
não poderia ser responsabilizado por isso. Não gostaria de citar nomes, porque pedi à
pessoa que trouxesse nomes e documentos comprobatórios. Seria leviano citar
cidade. Prefeito, o Deputado que teria repassado verba para a entidade.

Vou além: ajudamos uma entidade de caráter educacional e cultural na nossa
cidade. no Sul de Minas. Uma entidade fundada no mais alto estilo e no maior rigor
da lei, com a presença de mais de uma centena de pessoas na sua assembléia de
formação. representando 13 municípios da região; item por item inciso por inciso,
artigo por artigo do estatuto foram discutidos pela Assembléia. E eu jamais
acreditaria que pessoas que se dispuseram a participar de uma assembléia geral de
formação de uma entidade de cunho cultural e educacional, representando 13 cidades
do Sul de Minas, se dispusessem a ir lá se não acreditassem na seriedade da
entidade. Tenho certeza de que constituímos uma entidade com o maior propósito, e
ela tem prestado assistência na área educacional e cultural, já tendo até promovido
uma exposição de artistas plásticos na Assembléia Legislativa e patrocinado
parcialmente a impressão de livros, como o da vida da heroína Bárbara Heliodora.
Recentemente, participamos. em Varginha, da filmagem desse livro.

Mas essa entidade. Deputado Guinar Machado, prestou assistência financeira
também aos estudantes. Eu tenho o apoio de pessoas consultadas, inclusive do
Ministério Público, que, em hora alguma entendeu que não há problema no
pagamento de algumas parcelas para estudantes universitários - não vou dizer
carentes, porque os carentes moram debaixo do viaduto e não passam do curso
fundamental -, para um cidadão que se dispõe a estudar numa universidade
fundacional, porque, na verdade, ele é filho de um pequeno sitiante, de um pequeno
produtor rural. de um funcionário público, de um bancário e não tem como arcar
com as mensalidades de uma escola privada.

Sei que existe a escola pública, Sr. Presidente, Srs. Deputados- Sou o mais
ardoroso defensor da escola pública. Sou pela universidade pública, defendo com
unhas e dentes a manutenção da universidade pública no País, mesmo que a classe
política dominante julgue que a escola pública seja freqüentada em sua maioria por
alunos que não necessitam dela, por alunos que poderiam pagar e custear os seus
estudos nela ou em uma escola particular. Entendo, Sr. Presidente. Srs. Deputados,
que a universidade pública é ainda a última réstia para que os estudantes pobres, os
carentes, possam ter acesso igualitário ao ensino e á educação neste país.

Temos convicção. Deputado Guinar Machado, que há dúvidas na aplicação do art.
213 da Constituição Federal. Um Promotor de Justiça me disse que o § 2° do art.
213, quando diz que se pode fazer o pagamento de bolsas, e não é o caso da entidade,
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porque aplicamos nossos recursos na ajuda aos estudantes. Bolsa, segundo a
legislação, é uma ajuda permanente. constante. Não fazemos isso. Pagamos
mensalidades em atraso ou parte das prestações.

Não vejo crime algum nisso. Tivemos inclusive assistência de representantes do
Ministério Público, a quem consultamos, os quais disseram até mesmo que podemos
ajudar no ensino privado à pesquisa e à extensão. Quem pode mais pode menos,
segundo o direito. Quem pode ajudar pesquisa e extensão pode também ajudar o
curso de graduação.

O Deputado Adelino Carneiro Leão (Em aparte)* - Obrigado, Deputado Marco
Régis.

Em primeiro lugar, quero dizer que todas as instituições que praticarem atividades
irregulares na aplicação dos recursos, em razão dos projetos apresentados, devem
merecer as punições necessárias.

Considero que todos nós somos responsáveis pelas entidades que escolhemos e
indicamos.

O Deputado Marco Régis - Nem sempre. Sr. Deputado.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte)* - Tanto somos responsáveis,

Deputado Marco Régis. que ajudamos até mesmo na elaboração, na condução. na
fiscalização e na aplicação, da melhor maneira possível, desses recursos. Apesar de
tudo isso, há irregularidades e dificuldades. Precisamos apurar o nível de
responsabilidade de cada um.

Considero extremamente arriscado neste momento, sem conhecermos nada que
um parlamentar destine recursos a uma entidade, sem conhecimento, sem referência,
sem fundamentação. Mesmo com boas referências, temos dificuldades. Há aqui
denúncias de irregularidades de entidades reconhecidas como de utilidade pública,
entidades importantes no Estado. Ou seja. essas irregularidades podem ser cometidas
não só por aquelas que estão muito distantes, mas, também, por aquelas que estão
muito próximas. As vezes até por aquelas que são coordenadas pelos próprios
Deputados. Vemos irregularidades até na quantidade de recursos que recebem. As
denúncias que passam por esta Assembléia Legislativa nos preocupam. Mais
importante que isso, entretanto, é a destinação e quem deve fazer a destinação dos
recursos públicos.

Estou percebendo que cada vez mais os Deputados entendem que não é nossa
função. nem deve ser. a escolha da entidade e a destinação do recurso público.

E compreensão de todos nós que a subvenção social, a assistência social, num País
de tantos desempregados e carentes, é absolutamente necessária. Os recursos são até
insuficientes, precisamos de mais recursos para a assistência social. Mas eles podem
ser aplicados de maneira criteriosa e de acordo com as regras legais vigentes em
nosso País. Estamos mostrando hoje que a estrutura, a forma de destinação dos
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recursos. por via da Assembléia Legislativa, fere tanto o princípio constitucional
quanto o legal do Estado brasileiro. E bom que, sendo os construtores das leis, os
vigilantes das leis. respeitemos. então, a orientação da lei orgânica de assistência
social e a própria Constituição brasileira.

Permita-me. nobre Deputado Marco Régis, muito rapidamente, dizer que estamos
defendendo o direito dos estudantes à educação em todos os níveis, inclusive o
universitário. O estudante universitário carente precisa de recursos, precisa de apoio,
e não é a nossa distribuição individualizada que resolve esse problema. Em 1991,
apresentei a esta Assembléia Legislativa, e perdemos. a Proposta de Emenda à
Constituição n° 15191, que assegurava o mínimo de 1% dos recursos orçamentários
do Estado para a implantação e a constituição da UEMG. Lamentavelmente, fomos
derrotados. Para concluir. Sr. Presidente, nobre Deputado Marco Régis. desafio esta
Assembléia Legislativa a apresentar um projeto de lei capaz de garantir recursos
públicos do Estado de Minas Gerais para assegurar a educação em todos os niveis,
até mesmo o universitário. Já são previstos pela Constituição recursos para os níveis
fundamental e o médio. Que apresentemos aqui um projeto de lei universal, não só
para o Norte nem só para a sua região, mas para todas as regiões do Estado de Minas
Gerais, um projeto que, criteriosamente. defina recursos orçamentários do Estado de
Minas Gerais para garantir que todos os estudantes deste Estado, seja no ensino
secundário, seja no ensino universitário, tenham a garantia da educação. da sua
formação, independentemente de ter ou não recursos próprios.

O Deputado Marco Régis - Agradeço o aparte de V Exa., Deputado Adelino
Carneiro Leão, que enriquece o nosso debate.

Gostaria de dizer que continuo acreditando que, no momento em que não
formamos uma quadrilha entre Deputados e entidades, não temos a responsabilidade
do dinheiro mal aplicado lá.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que a Lei Orgânica da Assistência Social, em
nível municipal, criou um fato grave também, que é a prefeiturização da lei orgânica.
Fui ameaçado em um município da minha região, quando disseram que eu não teria
mais condições de distribuir recursos lá porque o Prefeito não admitiria recursos
vindos de mim. Deputado, naquela cidade. Realmente, se não criarmos um meio-
teimo, vamos nos tomar reféns de uma meia dúzia de mantenedores de conselhos
municipais de assistência social que também vão aplicar politicamente essas verbas e
também vão ficar envolvidos nos mesmos problemas como nós.

Para concluir. Sr. Presidente e Srs. Deputados. gostaria de dizer que, em cada
cidade a que vou, levo sempre a relação das minhas verbas de subvenção. E praxe de
minha pane, em cada palestra que faço, entregar a todos os presentes minha relação
de verbas de subvenção social distribuída naquela cidade, para que as pessoas
tenham o nome da entidade, a data, o número do convênio, o município que recebeu,
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o Presidente da entidade, o valor e os objetivos. Não vou dizer que não distribuo
verbas para cesta básica de alimentos e para compra de remédios. Se assim não fosse.
não veneraríamos o Betinho, Herbert de Souza. recentemente falecido, que, embora
comunista militante, um grande comunista, sabia que a barriga dói muito. E até que
consertemos este País, trazendo para ele a justiça social, metade da população já
morreu de fome. Por isso, ele fazia parte de uma assistência paternalista que era a
campanha contra a fome e a miséria. Muito obrigado.

Y Parte (Ordem do Dia)
Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Decidindo questão de ordem apresentada pelo Deputado l)urval Ângelo, esta

Presidência esclarece a S. Exa. que, nos termos do art. 268, § 1°, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Redação dar forma à matéria aprovada. "segundo a
técnica legislativa, corrigindo eventual vício de linguagem, defeito ou erro material".

A Comissão de Redação, em seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.550197,
transformado na Proposição de Lei n° 11599 - que autoriza o Poder Executivo a
aumentar e a integralizar o capital social da COPASA. inseriu, na cláusula
especifica, a revogação expressa nos § 1° e 2° do art. 4° da Lei n°6.084. de 1515173,
tendo em vista que o conteúdo desses dispositivos perderia eficácia com a aprovação
da redação proposta, respectivamente. pelo "caput" do art. 2° do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Administração Pública, e pela Emenda n°4, apresentada em Plenário,
no 1° turno, pelo Deputado Adelino Carneiro Leão. Deve-se ressaltar o fato de que a
referida emenda propunha a alteração do § 2° do art. 4 0 da Lei n° 6.084, resultando,
inequivocadamente, de sua aprovação, a vigência daquele dispositivo com nova
redação e ficando invalidada a redação anterior. A Comissão de Redação, usando de
suas prerrogativas regimentais, tornou explícita a revogação tácita contida na
matéria aprovada.

A indicação expressa de dispositivos revogados, como resultado de instituição de
lei nova, é prática insistentemente recomendada por estudiosos da técnica legislativa,
como forma de assegurar a plena clareza na identificação de normas em vigor.
Assim é que a Lei Complementar Federal n° 95. de 2612198, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, institui. explicitamente,
dispositivo nestes termos: "Art. 9° - Quando necessária a cláusula de revogação, esta
deverá indicar expressamente as leis ou as disposições legais revogadas".
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Ademais. o texto apresentado pela Comissão foi submetido à apreciação do
Plenário, que exerceu, na forma regimental, sua competência para discuti-lo e, em
seguida. votá-lo. O parecer da Comissão foi, desse modo, integralmente aprovado,
sem emenda.

Assim sendo. esta Presidência entende não ser procedente a questão de ordem
levantada pelo Deputado Durval Angelo.

Sala das Reuniões. 23 de abril de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, com relação á resposta que V. Exa.

acaba de formular a respeito de urna questão de ordem feita por escrito pelo
Deputado Durval Angelo, gostaríamos de fazer três observações. Em primeiro lugar.
concordamos com o fato de que realmente a Comissão de Redação pode fazer
correções de alguns vícios de linguagem. Entendo, porém, que ela não pode alterar
um artigo, criando um novo artigo. na tentativa de melhor explicá-lo, facilitando um
veto posterior. Isso ela não pode fazer e, infelizmente, foi o que ocorreu.

Em segundo lugar, entendemos que a resposta de V. Exa. à questão de ordem tem
fundamentação, embasamento: realmente é possível. E. em terceiro lugar, com
relação à votação feita, não posso questionar, porque houve a colocação. Mas temos
de observar que esse projeto foi votado no final do ano, no dia 30 de dezembro,
depois de um acordo que aqui fizemos. Acatamos a decisão de V. Exa.. mas
queremos deixar claro que é preciso aceno com relação às técnicas de votação de
redação final no fim do ano. Quando há acordo, entendo que temos que resolver
dessa forma. e não por meio do texto normal, porque o acordo, muitas vezes, nos
permite ler e avaliar o artigo de determinadas maneiras. Caso contrário, se realmente
prevalecer esse entendimento, fica dificil para nós, da Bancada do PT. estabelecer
qualquer acordo para qualquer votação, porque, quando fazemos acordos, a resposta
á nossa questão de ordem. também deveria ser baseada no acordo estabelecido, para
que pudéssemos ter tranqüilidade daqui para a frente. Caso contrário, terei muita
dificuldade em assegurar qualquer acordo, principalmente em final de votação, pois,
como V. Exa. sabe, é comum o Governo mandar para esta Casa. sistematicamente,
projetos complexos em final de legislatura. Essa é a questão que gostaria de ponderar
com V. Exa.

Infelizmente, não tenho mais como contestar, porque há fundamentação naquilo
que V. Exa. escreveu. Acataremos a resposta a essa questão de ordem, mas é preciso
entender que V. Exa. não levou em consideração a realidade do acordo que finnamos
aqui no final do ano. Acatando, mais uma vez, o que diz o Regimento interno - eu
me atenho a ele -, submeto-me à resposta de V. Exa. à questão de ordem, mas há a
necessidade de termos outro entendimento, senão, teremos outras dificuldades. Muito
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obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência mantém a sua decisão, uma vez que nada há a
alterar na decisão já proferida.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência deixa de receber o requerimento do Deputado Durval Ângelo,

solicitando a constituição de comissão especial para investigar todos os pareceres de
redação final dos projetos de lei do Governador do Estado enviados a esta Casa, por
entender tratar-se de matéria vencida, uma vez que os pareceres foram aprovados por
este Plenário e, posteriormente, publicados no órgão oficial dos Poderes do Estado.
Ademais, todos os pareceres referentes aos projetos em questão encontram-se no
arquivo desta Casa e à disposição de quaisquer interessados.

Sala das Reuniões. 23 de abril de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

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

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 52198. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Tarcísio Henriques; suplente - Deputado Mauro Lobo; pelo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Jorge Hannas; pelo PMDB: efetivo -
Deputado José Henrique; suplente - Deputado Antônio Andrade; pelo PT: efetivo -
Deputado Durval Angelo; suplente - Deputado Marcos Helênio; pelo PTB: efetivo -
Deputado Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Olinto Godinho. Designo. A A'ta de
Apoio às Comissões.

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

nesta reunião pela Comissão de Direitos Humanos - aprovação, na W Reunião
Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.579/97, do Deputado José Maria Sarros, e do
Requerimento n° 2.554198, da Comissão de Direitos Humanos; e pela Comissão de
Saúde - aprovação, na 12 a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.508198, do
Deputado José Henrique (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos	-
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito para. no

Prazo de 90 dias. Apurar a Destinação dos Arquivos do Departamento de Ordem
Pública e Social - DOPS -, em que solicita. conforme o disposto no art. 116, § 2°, do
Regimento Interno, a substituição dos Deputados lrani Barbosa e Antônio Genaro.
membros efetivos dessa Comissão. A Presidência nos termos do inciso XXI do art.
82, c/c o § 2° do art. 116, do Regimento Interno, declara a perda do lugar dos
referidos Deputados na Comissão. De conformidade com o inciso XI do art. 232 do
Regimento Interno, a Presidência defere o requerimento, solicitando aos Líderes do
PSD e PPB que, no prazo de cinco dias úteis, procedam à indicação de membros das
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respectivas bancadas para o preenchimento dos lugares vagos.
Requerimento do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita que o Projeto de Lei n°

481195, de sua autoria, que dispõe sobre a doação de imóveis ao Município de Betim,
seja encaminhado para análise da comissão seguinte a que foi distribuído, a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 232. c/c o art. 140. do
Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita, nos

termos do parágrafo único do art. 2° do Regimento Interno, seja realizada reunião da
Assembléia Legislativa em Ouro Preto, no dia 2215198, a fim de promover ato cívico
de reparação dirigido aos inconfidentes e, em particular. a Tiradentes, pela sessão
solene em que, em 221511792, o Senado da Câmara de Vila Rica manifestou à
Rainha de Portugal gratidão e regozijo pelo fracasso da Inconfidência Mineira. Em
votação, o requerimento. A Presidência vai submeter o requerimento à votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, 1. c/c o art. 263, do Regimento
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo deverão responder "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo responderão "não". A Presidência lembra ao Plenário que, nos
termos do parágrafo único do art. 20 do Regimento Interno, o requerimento será
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Com  a palavra. o Sr. Secretário, para
proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes Deputados:
Péricles Ferreira - Ajalniar Silva - Adelino Carneiro Leão - Mauri Torres -

Anderson Adauto - Sebastião Helvécio - Wilson Pires - Arnaldo Penna - Bilac Pinto
- Antônio Júlio - Ivair Nogueira - Alberto Pinto Coelho - Guiar Machado - Paulo
Schenino - Miguel Barbosa - Ronaldo Vasconceilos - Marco Régis - Miguel Martini
- Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia -
Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho -
Antônio Roberto - Djalma Diniz - Geraldo Santanna - João Leite -Jorge Hannas -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Raul Lima Neto - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcísio Hemiques - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 40 Deputados; não houve voto contrário.
Está, portanto, aprovado o requerimento. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito para. no Prazo de 120 Dias.
Apurar a Instalação de Garimpos nos Rios do Território do Estado de Minas Gerais e
seus Efeitos Devastadores e Corruptores, em que solicita, nos termos regimentais, a
prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 60 dias. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,
requerimentos do Deputado Maícos Helênio (11), em que solicita audiências das
Comissões de Administração Pública, para exame do Projeto de Lei n° 1.585197; do
Trabalho, para exame do Projeto de Lei a° 1.585197; de Transporte, para exame do
Projeto de Lei n° 1.467197; de Direitos Humanos, para exame do Projeto de Lei n°
1.576/97; de Meio Ambiente, para exame dos Projetos de Lei n°s 1.541 e 1.592/97;
de Saúde, para exame do Projeto de Lei a° 1.590/97; e de Defesa do Consumidor,
para exame dos Projetos de Lei nos 1.613/98, 1.517, 1.592 e 1.590/97; e do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita audiência da Comissão de Administração Pública
para exame do Projeto de Lei n0 1.594198 (Cumpra-se.).

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência passa à 2

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Questões de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, entramos agora na fase de votação
de vetos, o que exige 39 votos favoráveis para a manutenção, e, como V. Exa. pode
notar, alguns Deputados deixaram o recinto logo após a votação dos requerimentos.
Solicitamos encerramento de plano da reunião.

O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente. temos outras matérias na pauta a
serem discutidas e, pelo visto, não foi feita uma recomposição de "quorum"; logo,
temos "quorum" suficiente.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. 2°-Secretário, Deputado Ivo José,
que proceda à chamada dos Deputados, para a recomposição de "quorum".

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados. Portanto, não há

"quorum" para a continuação dos trabalhos
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião de debates de amanhã dia 24, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 262a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 1414198
Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Francisco Ramalho

Sumari... Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte (Ordem do Dia):
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Péricles Ferreira;
discursos dos Deputados Durval Angelo e Raul Lima Neto: requerimento do
Deputado Péricles Ferreira; deferimento - Requerimento do Deputado Paulo Piau;
discurso do Deputado Durval Angelo; requerimento do Deputado Paulo Piau;
deferimento - Requerimento do Deputado Raul Lima Neto; discursos dos Deputados
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Raul Lima Neto e Durval Angelo; questão de ordem; discurso do Deputado Adelmo
Carneiro Leão; questão de ordem; chamada para verificação de "quorum";
inexistência de "quorum" para votação; prejudicialidade do requerimento -
Discussão. em turno único. do Projeto de Lei n° 1.610198; questão de ordem; discurso
do Deputado Raul Lima Neto; questão de ordem; chamada para recomposição do
número regimental; inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos;
questão de ordem; retificação do resultado da chamada; existência de "quorum" para
discussão; discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Paulo Nau, Gil Pereira,
Ambrósio Pinto e Durval Angelo - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
Comparecem os Deputados:

Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Elmo Braz - Ivo José -
Marcelo Gonçalves - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Afiton Vilela -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dunas Rodrigues - Djalnia Diniz - Durval
Angelo - Ermano Batista - Gemido Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Hely Tarquimo - Ibrahim Jacob - lrani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kuxnaira -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Nau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa
-, Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

Abertura	-
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h14min a lista de

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

Ia
Ata

- O Deputado Carlos Pimenta. 2°-Secretário" ad hoc", procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

28 Pane da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Péricles Ferreira, Líder

do Governo, em que, na forma regimental, solicita a inversão da pauta da reunião, de
modo que os vetos às proposições de lei sejam apreciados na seguinte ordem: n°s
13.591, 13.594, 13.604, 13.593, 13.602. 13.603, 13.599 e 13.528. Em votação, o
requerimento. Com a palavra- o Deputado Durval Angelo, para encaminhar a
votação.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados. o nosso
encaminhamento, contrário ao requerimento do Deputado Péricles Ferreira, é no
sentido de evitar duas discussões fundamentais. Primeiro, a discussão do veto ao
projeto da COPASA e, depois, a discussão do veto ao Projeto da TELEMIG, relativo
ao 0900.

Nosso entendimento é de que esses são os dois principais vetos da pauta.
juntamente com a questão das barragens. O que entendemos é que essa discussão tem
de ser feita na primeira ordem, porque vai envolver toda a Assembléia. Deveríamos
tratá-la imediatamente, para facilitar a votação dos projetos seguintes, possibilitando
uma desobstrução da pauta. Temos de evitar a discussão aos projetos da TELEMIG e
dos vetos da COPASA. imediatamente.

E quanto à questão da COPASA ainda paira uma grande dúvida neste Plenário.
que não deverá ser esquecida nunca pelos Deputados. Não sabemos como, talvez por
obra do além, tivemos a vontade do Plenário subtraída. ao  termos a mudança na
redação final do projeto da COPASA, o que permitiu ao Governador manter a
legislação anterior, que já lhe garantia o poder do uso, como bem quisesse, das ações
da COPASA. Entendemos que essa questão não ficou esclarecida, a Mesa Diretora
não respondeu à questão de ordem formulada pela Bancada do PT. E uma questão
seriissima, e vimos, claramente, que o Governador hoje pode decidir como quiser
sobre as ações da COPASA, e a Assembléia, ao vetar o art. 30, parágrafo único, lhe
garantiu a revogação da legislação anterior, pelo art 6°.

Essa questão deveria ser decidida logo. Se a vontade do Plenário, ao aprovar o
parágrafo único do Deputado Adelino Carneiro Leão. era só permitir que o produto
da venda das ações da COPASA fosse destinado a um fim específico-- da questão do
saneamento básico, o correto seria a derrubada desse veto.

Mas, muitas vezes, a lógica da vontade da maioria governista no Plenário não é a
de um processo legislativo que prime pela correção.

Então, nesse sentido, a proposta de requerimento do Líder do Governo vai evitar a
discussão e o Plenário.

Gostaria, também, de mencionar aqui o incidente ocorrido, à tarde. com  a
Deputada Maria José Haueisen.

Aqueles que entendiam que tinham urna compreensão contrária à denúncia da
Deputada puderam fazer uso da palavra por mais de meia hora, como bem quiseram,
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enquanto as razões e as contra-razões da Deputada e da Bancada do PT não puderam
ser expressas. em razão do esvaziamento do Plenário. A Mesa Diretora cometeu uma
falta gravissima naquele momento, sobre a qual devemos repensar: o requerimento
do Deputado Gilmar Machado. Lider do PT, solicitando tempo destinado à
Liderança já estava na Mesa, quando se iniciou a intervenção do Deputado Elmo
Braz. Inicialmente. para aproveitar a presença regimental no Plenário, foi lido o
"projeto taramela". o "projeto trinco", do Deputado Ermano Batista, que estabelece
algumas normas diferenciadas sobre o processo de verba de subvenção. O correto era,
primeiro, ter sido feita a leitura do requerimento do Deputado Gilmar Machado.
porque a leitura de projetos, de matérias em tranútação teria o momento próprio para
ser feita.

Então. a atitude da Mesa Diretora naquele momento, ao jogar a intervenção do
Deputado Gilmar Machado para depois da leitura do projeto, teve, claramente, o
objetivo de que o projeto fosse lido no momento em que havia" quorum". Isso não foi
correto. e não é a forma mais democrática de conduzir os trabalhos. Muitos dos Srs.
Deputados já foram minoria em Governo de PMDB e serão minoria no próximo
Governo, do Patrus Ananias. a partir de l'/1/99- Mas é bom que se deixe claro que
nós, na direção da Mesa dos trabalhos e na condução da Assembléia saberemos
respeitar o Regimento Interno.

Então. essa inversão da ordem foi absurdamente incorreta. Teve a firme intenção
de impedir que a Deputada Maria José pudesse fazer uso da palavra. O que ela tinha
a esconder? O que as pessoas tinham para ouvir? Será que as declarações dela
poderiam gerar um clima ou um mal-estar maior do que o existente?

Há, também, a questão de ordem do Deputado Gilmar Machado, que era pertinente
- se não me engano - ao art. 168, que estabelece que só pode haver questão de ordem
e concessão da palavra se o parlamentar que estiver fazendo uso da palavra assim o
permitir- Então, se a Deputada Maria José estava fazendo uso da palavra, o Deputado
Irani Barbosa só poderia se pronunciar se ela assim o permitisse. E quando dizem
que um determinado Deputado, quando está fazendo uso da palavra faz uma questão
de ordem levantando o problema do "quorum" para suspender os trabalhos,
regimentalmente ele está correto, porque só ele pode permitir ou fazer uma questão
de ordem no seu tempo regimental.

Foram duas faltas graves, que mostram que vacilamos muito quanto à democracia
hoje à tarde. Mas amanhã haverá reunião novamente; a Deputada Maria José estará
aqui, e o Deputado Gilmar Machado vai solicitar novo tempo destinado à Liderança.
Se não for aninnhã será quinta -feira; se não for quinta-feira, será na terça-feira. Ela
vai fazer uso da palavra e nós também. Não é evitando o debate que irão nos impedir
de falar. porque. assim, quem está trazendo descrédito ao Poder Legislativo é quem
não respeita o Regimento, é quem tenta, com essa atitude, não permitir que o debate
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seja feito.

Já dizia o filósofo Voltaire: "Posso discordar totalmente do que diz, mas defenderei
até a morte o seu direito de dizê-lo". Esse direito, a Deputada Maria José Haneisen
tem. O fato de não tê-lo lido hoje levanta mais suspeitas. Mas, amanhã, independente
da vontade da Mesa Diretora, independente da condução dos trabalhos, que não foi a
condução mais correta, ela o terá.

E por isso que estamos engolindo essa questão da COPASA. que foi um "tapetão".
Não vamos concordar com que esse projeto chegue ao final como o Deputado
Péricles quer. Foi um "tapetão", foi uma decisão, e aí, sim podem chamar a
Corregedoria, porque digo que foi um "tapetão". foi decidido nos bastidores e isso
não foi democrático, não representou a vontade do Plenário. Vamos decidir logo esse
golpe regimental, que é absurdo neste Plenário.

Podem avisar ao Corregedor ou a quem quer que seja porque vamos usar, quantas
vezes for preciso, o nosso direito de falar abertamente, democraticamente. sem
nenhum temor, sem recuar diante de nada, queiram ou não os "áulicos de plantão"
de defesa do Governo.

• Sr. Presidente - Com a palavra para encaminhar, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto* Sr. Presidente, Srs. Deputados. compreendo o

companheiro Péricles Ferreira, que entrou com um requerimento pedindo a inversão
da pauta, entretanto temeroso, chateado. como V. Exas., de ter que me escutar,
porque tenho que, no exercício que me concede este Poder, obstruir, até que
tenhamos número suficiente para votar o projeto desta Casa, que propõe que o
serviço 900 pare de explorar o povo do nosso Estado. Os senhores têm que
compreender como dói saber que é possível que haja alguém que vote
incognitamente, não, porém, para a luz, a verdade, porque nada há oculto que não
venha a ser revelado.

Inverte-se a pauta, e encaminho favoravelinente, porque é preciso refletir mais, é
preciso que 5. Exa. o Governador do Estado pare de pensar que esta Casa pertence a
ele. S. Exa. vetou um projeto ao qual o Tribunal de Justiça apresentou inúmeros
pareceres dos Juizes. dos Ministros deste País. dos Tribunais, todos mostrando que é
direito econômico, dando ganho de causa aos que foram lesados pela TELEMIG.
Hoje, telefone celular traz insegurança. Sei que existem homens sérios, mas é fato
que li votaram contrariamente, e ninguém é bobo. Não era nem a isonomia para os
Defensores Públicos; essa platéia é cheia de advogados, que trabalham mais, na sua
grande maioria, que aqueles que estão lá, concursados, defendem o pobre, e muitos
com o coração mesmo, porque só ganham 11$300,00, R$400.00. Mas 11 votaram
contra. Posso dar os nomes deles. Tivemos lutadores ferozes. Sou testemunha de que
Sebastião Navarro Vieira foi um lutador, um estrategista em prol da justiça. Vi o
PMDB, oPT. oPFL e o PSDB.
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Senhores, enquanto não tivermos número suficiente, não posso deixar que esse

projeto seja trazido para votação. O PT, naquele momento, assentou-se. mas
dissemos: Adelmo, levante-se daí. Temos 41. não há jeito. Você sabe que, pelo
menos, três traem. E você fez assim: Vou votar. Já havia sido celebrado um acordo.
O Deputado Péricles Ferreira convocou todos e disse: Vamos votar a favor. Os que
quiserem obstruir, sair para dar "quoruin", estão contra vocês. Resultado: 11.
Prevalecer a vontade do Governador sobre a justiça, isso não pode acontecer. Por
isso, não cumpri os compromissos firmados comigo mesmo. "Bem-aventurado é o
varão que, empenhando a palavra, não se retrata." Empenhei a palavra. S. Exa.
instruiu um projeto que o Estado de Goiás pediu. copiou. executou. Esta Casa tem
sensibilidade. Todos somos vocacionados por Deus para servir ao povo.

São dezenas de milhares de causas. Em relação ao PROCON, tivemos duas
audiências públicas com lágrimas. S. Exa. o Governador não está vendo que esta
Casa está sendo observada? Não. Tenho certeza absoluta de que, embora ele tenha
ordenado isso, compomos um pensamento livre e a favor da justiça. E esse veto vai
cair pela justiça e pela verdade de cada um dos Deputados.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Péricles Ferreira,
solicitando a retirada de trainitação do seu requerimento de inversão da pauta. A
Presidência defere o requerimento nos termos do inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau. em que, baseado no art. 233,
inciso ifi, do Regimento Interno, altera a ordem do dia desta reunião, de modo que
seja apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em fase de discussão. o Projeto
de Lei n° 1.543197. Em votação. Com a palavra, para encaminhar a votação. o
Deputado Duna! Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Solicito da Mesa dos trabalhos o requerimento e o
projeto do Deputado Paulo Piau.

Sr. Presidente, amanhã formularemos, por escrito, a questão de ordem que
apresentamos há pouco. no Plenário, porque nossa compreensão é a de que, a partir
do momento em que a matéria está em pauta, com orador inscrito para encaminhá-
la. o autor não poderia retirá-la.

A vontade de um Plenário, que já tinha iniciado um processo de encaminhamento
da matéria, fica prejudicada. Com a devida consulta do Regimento, amanhã
formularemos por escrito a nossa questão de ordem. Na nossa compreensão, mais
uma vez, hoje, o Regimento não foi cumprido.

Vamos fazer um encaminhamento favorável a esse requerimento do Deputado
Paulo Nau. Entendemos que, ao apresentar o requerimento solicitando alteração da
ordem do dia de modo que o Projeto de Lei n° 1.543197 fosse apreciado primeiro, o
Deputado Paulo Nau tinha a compreensão correta da importância desse projeto, que
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Presidente Ruy, Lage, numa audiência com moradores de Ibirité, que nenhum
convênio mais seria feito e que a própria COPASA comunicaria à Prefeitura as
queixas. as contradições e os altos preços cobrados. Essa posição da COPASA é de
grande sabedoria.

Mas agora vem a TELEMIG oferecendo a empresas um serviço que deveria ser
meramente de telefonia, um serviço de "telemarketing", de vendas de algumas
atividades, de gosto até mesmo duvidoso, de caráter ético e moral questionáveis, e o
Governador se rende ao "lobby" das empresas.

Apresentamos nossa solidariedade ao Deputado, porque, em qualquer país
democrático do mundo. o serviço só é feito se o usuário ou o proprietário da linha
autoriza. Por isso, diante desse poder econômico acho que falta autonomia aos nossos
governantes. Eles são eleitos com altas contribuições, com "lobbies" poderosos que
acabam financiando campanhas, mas, depois, não têm autonomia para agir de
acordo com os interesses da população.

O Deputado Raul Lima Neto citava, há pouco, o projeto do uso gratuito do
banheiro em rodoviárias para quem tem passagem. Isso eu vi, em São Mateus. no
Espírito Santo. Lá existe uma lei municipal, aprovada na Câmara, determinando
que, mesmo para as pessoas que possuem passagens interestaduais, o uso do banheiro
na rodoviária municipal é gratuito. Não se pode cobrar nada. A empresa que tem a
concessão só pode cobrar de terceiros ou de passageiro que ainda não adquiriu sua
passagem.

Realmente, é um absurdo. Isso mostra que o Governo se rende a esse tipo de
"lobbv". Aqui, em Belo Horizonte, conhecemos muito bem o caso da ADTER Esta
Casa conheceu muito bem as "maracutaias" para a prorrogação do contrato da
ADTER e sabemos muito bem o que representa esse "lobby". Hoje temos um
Governo que é refém dos "lobbies". Dai a nossa concordância com o requerimento do
Deputado Raul Lima Neto e, ao mesmo tempo, o nosso empenho e o nosso esforço
para derrubar esse veto.

Acreditamos que esta Casa pode. pelo menos de vez em quando. pelo menos para
despistar, em época de eleição, mostrar que é um Poder independente, que não vota
como naquela brincadeira "boca de forno", em que os participantes fazem tudo o que
o rei mandar; que possamos mostrar autonomia e independência pelo menos no ano
eleitoral.

A nossa assessoria jurídica e também a da Casa coincidentemente, verificaram que
as modificações, as emendas e os substitutivos apresentados ao projeto do Deputado
Raul Lima Neto revestiram-no de constitucionalidade. Portanto, não é um projeto
inconstitucional, e o veto do Governador, que se baseia nesse critério da
inconstitucionalidade, é muito inconsistente. Na realidade, esse é uni veto de
rendição ao poder econômico. ao  "lobby" poderoso do serviço 900.
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E não duvido que esse procedimento já seja a preparação da própria privatização

de todo esse sistema como está fazendo o Ministro Sérgio "Apressado" Mota no
Brasil inteiro, com esse processo de privatização, atendendo a "lobbies" poderosos
dos setores que estão comprando, a preço de banana, os nossos serviços telefônicos,
como a banda B. que está acontecendo em todo o País.

E. assim. vamos ver que quem vai ditar as regras em todo o nosso País vão ser
serviços como esses, que obrigam, muitas vezes, o pai de família a manter o telefone
trancado com chaves para não correr o risco, ao final do mês, de ter contas
altíssimas. absurdas.

Acho que é necessária uma reflexão de todos os colegas. Podemos ver o entusiasmo
e a animação de todos já no adiantado da hora. Que possamos derrubar esse veto e
mostrar a autonomia e a independência do Poder. O parágrafo único do art. 3° foi
golpeado pelo art. 60, que revogou a lei anterior. E bom que este Poder se manifeste.
Enquanto for Deputado nesta Casa, estarei me lembrando do "tapetão regimental" do
projeto da COPASA. E uma vergonha para esta Casa, como hoje assistimos nesta
Casa, com a Deputada Maria José Haueisen, a um desrespeito ao Regimento Interno
da Assembléia Legislativa. Acho que estamos num bom caminho. Amanhã, à noite,
vamos ver a abertura das atas das sessões que cassaram três Deputados operários.
Dazinho. Bambina e Riam. Vamos ver, porque pode ser aquela mesma lógica
subserviente que os Deputados tiveram em 1964. Essa mesma lógica, se não
abrirmos os olhos, pode acabar norteando este Poder. Por isso, contra o veto ao 900;
a favor do requerimento do Deputado Raul Lima Neto; e contra a submissão e a
subserviência do nosso "ingovernador" de Minas Gerais.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Deputado Cleuber Carneiro, nosso Presidente, muita

honra e muito orgulho para esta Casa. como V. Exa. pode perceber, de plano, não
temos "quorum" para votar vetos. Eu pediria que V. Exa. fizesse a recomposição de
"quorum".

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de "quorum" para
continuação dos trabalhos. Com a palavra, para encaminhar ..a votação do
requerimento, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a proposição
do Deputado Raul Lima Neto de inverter a pauta e deixar para votar posteriormente
o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.528, que dispõe sobre a prestação dos serviços
públicos de telefonia acessados pelo prefixo 900 e dá outras providências. tem
fundamento. Eu acredito que permanece no coração do Deputado Raul Lima Neto a
expectativa de que o tempo possa ser um fator de sensibilização de cada um dos
Deputados presentes nesta Assembléia. para derrubar esse veto, já que a utilização
desse serviço tem sido conduzida muito mais na lógica do interesse do capital dos
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Comércio. Em discussão, o projeto. Com  a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Durval Angelo.

Questão de Ordem
O Deputado Arnaldo Peona - Sr. Presidente, gostaria de indagar da Presidência se

o Deputado que não respondeu á chamada para recomposição de "quorum" pode
fazer encaminhamento. Isso é correto?

O Sr. Presidente - Respondendo á questão de ordem do Deputado Arnaldo Penna,
esta Presidência entende que o Deputado, ao adentrar no Plenário, faz-se presente,
mesmo que sua presença não tenha sido computada. Com a palavra. para discutir o
projeto. o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, S. Exa.. o Governador do Estado,
autoriza o Estado de Minas Gerais a realizar operação de crédito com o Banco do
Nordeste do Brasil S.A., para o fim que menciona. Agora, quero que, por favor, os
senhores me escutem. S. Exa. propõe aqui, inclusive, com a finalidade de financiar o
PRODETUR no Estado Banco do Nordeste. A oposição sistemática não tem
credibilidade diante dos juizes de bem da terra. O Banco do Nordeste tem condições.
pelo fundo de reserva que tem, de ser uma alavanca para o turismo no Estado de
Minas Gerais.

S. Exa.. o Líder do Governo, o Deputado Péricles Feireira, tem algumas vezes
encaminhado bons projetos a esta Casa, assim conceituados por qualquer
parlamentar, por qualquer pensador neste Pais. Entretanto, já diz a sabedoria que,
assim como uma mosca é capaz de fazer perder todo o recipiente de um perfume,
algumas pequenas atitudes são tão grandes e tão más. como, por exemplo, o veto a
um projeto como esse, que obriga a TELEMIG a dar um código - eu tenho de rir ao
ver o sorriso do meu companheiro. Deputado Arnaldo Penna - e a arcar com a
conseqüência. A companhia telefonica e a empresa veiculadora do serviço 900
pagarão a conta, a não ser que o usuário dê autorização antecipada. Do contrário.
vocês estão colocando, dentro da casa de cada mineiro, um objeto de hipnose -
"marketing" de venda -, e quem já foi papeleiro sabe disso. Fui atuário e corretor de
seguro. conheci e conheço aplicação no mercado de capital, antes de me converter.
Estamos colocando nossas famílias susceptíveis a "escruncheiros". Escruncho é o que
o serviço 900 está fazendo com a família mineira. E o Tribunal de Alçada e os
Tribunais - já são mais de 10 jurisprudências - estão mostrando a
insconstitucionalidade, sim.. do serviço 900, sem uma prévia autorização do usuário.
E fomos citados - graças a Deus! -, o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais
foi citado pelo Desembargador Nepomuceno, relator de um desses processos, o qual
fez menção ao projeto de lei de autoria das Comissões desta Casa. Nós convosco.

Deputado Raul Lima Neto - Eu não lhe cedo a palavra. Deputado Miguel Martini,
se V. Exa. quiser alongar-se muito, porque gostaria de ouvi-lo em todo o tempo.
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Tenho a certeza de que S. Exa o Governador do Estado ganharia muito, se V. Exa.
se levantasse agora para mostrar que projeto lindo é esse dele. A esse eu sou
favorável.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidência informa ao
Deputado Raul Lima Neto que S. Exa. está se desviando da questão em debate. De
acordo com o art. 169, do Regimento interno, o senhor não pode se desviar da
matéria em debate.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Gostaria de registrar, com muito louvor,
a forma como V. Exa. está tratando a questão, mas a Presidência dos trabalhos sabe
que o Regimento não permite intervenção de questão de ordem em fala do orador, se
por parte deste não houver autorização. Então, a questão de ordem não seria
pertinente. Mas gostaria de louvar a forma como V. Exa está tratando o assunto.
ficando atento ao Projeto de Lei n° 1610/98, que é uma matéria que deve ser
apreciada, que deve ser tratada, à exaustão, por este Plenário. E a discussão trazida
por V. Exa. está, de alguma forma iluminando os debates em questão.

Com o orador que V. Exa. é, com a verve que o Deputado tem, de alguma forma
engrandece os embates democráticos nesta Casa. Ao invés de o Deputado Miguel
Martini, que nós muito apreciamos nesta Casa, fazer uma questão de ordem sobre...

O Deputado Raul Lima Neto - Quero que V. Exa. continue com a palavra, mas,
neste momento em que estou com a palavra, quero dizer o seguinte: Deputado
Miguel Martini, estou falando desde o inicio. Quem dera V. Exa. estivesse prestando
atenção ao projeto em pauta. E mostrando que o dinheiro do PRODETUR, cujo
empréstimo pelo Banco do Nordeste. S. Exa propõe seja autorizado, é uni projeto
que elogiamos. E fazemos isso visando ao turismo. E S. Exa.. o Governador, está se
sensibilizando para isso, e foi um Governador dos mais ambientalista. E pena que
agora estou vendo no São Francisco as loucuras das promessas que não são
cumpridas. Estou vendo o nosso rio totalmente poluído. Esse projeto é de suma
importância. E pena que, como uma mosca, pode levar a perder o recipiente de
perfume. E S. Exa.. como moscas mortas, veta projetos de profundo interesse social
nesta Casa. Isto está dentro da ordem, e mais do que dentro da ordem, dentro da
coerência a que me proponho ao assumir esta tribuna.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Ames. porém. a Presidência
informa ao Deputado Dun'al Angelo que a intervenção do Deputado Miguel Martini
foi feita com a aquiescência do Deputado Raul Lima Neto. Foi regimental a sua
interferência.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte)- Queria participar desse aparte com V.
Exa. para tratar. exclusivamente. do Projeto 1.610198. Faria. inicialmente, um apelo
a V. Exa. no sentido de que nos permita hoje, porque sei que V. Exa. está num
processo de obstrução, sei dos motivos que o levam a proceder dessa forma e penso



582
que V. Exa tem, inclusive na Bancada do PSDB, alguns votos favoráveis...

O Deputado Raul Lima Neto - Esses alguns votos é que me arrebentam.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Gostaria, inclusive, de fazer um apelo a

V. Exa., porque esse projeto da PRODETUR Deputado Raul Lima Neto, trata do
desenvolvimento estrutural de 13 cidades do Norte de Minas.

Estou fazendo um apelo a V. Exa., porque esse projeto é de extrema importância
para todos nós. V. Exa. é um Deputado que tem base eleitoral no Norte de Minas.

O Deputado Raul Lima Neto - Ele defendeu o turismo e a ecologia quando nem se
falava nisso.

Quando o Vice-Governador me disse que não dava retomo investir no Norte de
Minas, eu lhe disse: "Excelência. V. Sa. não sabe como é lindo o nosso rio Cochá, o
nosso rio Carinhanha, o nosso rio Janaína o encontro das águas com o rio Taguan.
Excelência, destine recursos ao turismo".

Digo isso com toda bondade, porque é um direito parlamentar. Carlos. Você tem o
direito de falar por 30 minutos aqui.

Muito bem. Sr. Presidente, o investimento no turismo é a solução econômica para
este Estado. Em Três Marias, há aquela represa que poderia se tomar uma das
maiores atrações turísticas do mundo em termos de praias. em termos de peixes-

0 tucunaré, que foi jogado ah. vindo de outra bacia, cometendo-se ou não um erro,
provou que pode proliferar e que não é - pelo menos segundo o programa Globo
Repórter Pesquisa, exibido pela Rede Globo - predador. mas prolifera mais, porque é
o único peixe que acasala uma única vez. E. uma vez acasalado, cuida dos alevinos
até que eles possam se defender sozinhos. Ali tem-se permitido a sua pesca
predatória.

O IBÂMA está comprometido com pescadores que - na verdade, não só com
pescadores profissionais, mas com alguns que são mantenedores de frigoríficos -
jogam bombas, colocam rede. usam a rela, que é uni tipo de pesca altamente
condenado, e todos confessam à vista do Superintendente do ifiAMA.

E necessário que se invista no turismo. A represa de Fumas, por exemplo, também
pode se tornar uma das maiores fontes de recursos econômicos para o nosso Estado.
Assim, dessa fomia, esse é um projeto excelente. No Norte de Minas, há o rio
Pandeiros, que é o único rio berçário do São Francisco. Certa feita. a Globo exibiu
um programa sobre a atração turistica e a arrecadação do Canadá com o seu rio
berçário, onde é praticada a pesca pegue e solte. Por causa dos prêmios, turistas saem
de todos os lugares do mundo para essa competição.

Recentemente, no Mato Grosso, um austríaco pescou o maior bagre daquela
espécime, que não passava de 22cm.. e ganhou um prêmio de pesca mundial. Os
nossos peixes da bacia do São Francisco que desovam naqueles pantanais lindos do
rio Pandeiros são muito mais esportivos, muito mais lindos.
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Nós deveríamos ter abundância, mas é grande o nosso descuido com as nossas

águas, com o nosso verde, quando somos a favor do turismo, mas ao mesmo tempo
alimentamos uma estatal que acaba com os nossos rios, como é a COPASA-MG. por
intermédio de sua diretoria, que desonra inclusive este Poder. Lembro-me bem
quando lá em São Francisco - lá estava como testemunha toda a instituição do Poder
Judiciário, do Ministério Público, representada por homens, por Procuradores que
conhecemos - o Presidente da COPASA-MG se levantou e disse: "Eu ganho
R$9.000.00 por mês. Não ganho como Deputado. O Deputado ganha muito". Sem
que ninguém tivesse falado nada. Que coisa feia! Quando se falava em turismo, em
ecologia. E nós, às vezes, permitimos que essa empresa continue sujando. Os
interesses dela sobrepujam os interesses do povo. Deveria, sim, permitir a
competição livre e passar um projeto que temos aqui que dispõe sobre as águas, o
qual está casado com este projeto que estamos discutindo. E fica expressamente
proibido lançar qualquer tipo de detritos ou esgotos em rios de águas correntes ou
lagos de nosso Estado. Qualquer empresa. seja estatal ou privada, que desobedecer
será multada e, em caso de reincidência, terá o alvará de funcionamento cassado e
será considerada inidônea para operar no Estado de Minas Gerais. Por que a
COPASA-MG gritou? Excelência. esse projeto é lindo, mas cuidado com as moscas.
porque as moscas estão fazendo com que um vidro de perfume passe a feder. Já não é
mais uma, são duas. Os interesses da COPASA-MG.

Senhores, estou estritamente por dentro do assunto. Discuto, chamo e gostaria de
ver o companheiro Carlos Pimenta usar o seu tempo regimental para discutir esse
projeto, porque também vai somar. Eu uso todo o meu tempo e procuro estender ao
máximo, porque há o interesse em que esse projeto seja discutido o mais
acuradamente. até a exaustão. a fim de que não se coloque em risco o projeto que
dispõe sobre o serviço 900, porque, se se mantiver o veto de S. Exa. o Governador do
Estado. não será uma mosca. mas será rato com mosca dentro do perfume. E V. Exa.
é capaz de sujar a água limpa de outros projetos tão importantes como esse, diria eu a
S. Exa. o Governador, cujo projeto defendo agora.

Srs. Deputados. concedo aparte a quem quiser discutir, mas com o direito de
tomar, para que V. Exas. me ajudem, porque se não houver obstrução é certo que o
veto será mantido. Enquanto não tiver a palavra de todos, e já tenho de quase todos,
mas de repente três. Senhores, o projeto que ora discuto é um projeto importante. O
Banco do Nordeste foi, há uns cinco anos, culpado diante de toda a opinião pública
intelectual por ser uni dos maiores causadores das secas e do esvaziamento dos
volumes das águas dos nossos rios, porque o Banco do Nordeste financiou o
desmatamento de cerrados e mais cerrados e matas ciliares para plantar capineira.

Mas, agora, o Banco do Nordeste começa a despontar como uma instituição que
pode resgatar isso, porque passou a ver o problema e tem dinheiro do PROGER. Isso
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prazo. E esses recursos nunca chegaram á destinação final, que seria o sistema
carcerário em geral. E vemos na matéria em questão que essa garantia da conta
vinculada não é. em última instância uma garantia final de que os recursos serão
usados devidamente, corretamente, pelo Governo do Estado. Tem que haver um
detalhamento maior, unia garantia, para que a Secretaria da Fazenda não acabe
fazendo caixa no Tesouro, com recursos que seriam destinados à questão do turismo.
Acredito que o ex-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária desta Casa, Deputado Miguel Martini, saberá elaborar alguma
emenda, colocando um parágrafo único nesse art. 40, para amarrar essa questão, que
é muito importante. Concedo aparte ao nobre colega.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado, V. Exa.. expondo de unia
forma "eduarduana", eu diria assim - Jonathas Eduard foi um dos "avivalistas" da
Nova Inglaterra, pois ele trouxe a verdade e o conhecimento, porque a Nação parou
para ouvir - levantou um assunto muito importante relativo a esse projeto. V. Exa.,
Deputado Durval Angelo, questionou se esse dinheiro do empréstimo concedido ou
que o Governo pretende adquirir via Banco do Nordeste será realmente aplicado no
turismo

Os desvios de dinheiro arrecadado fez com que V. Exa. se levantasse, de forma
tranqüila, retilínea, uniforme, sem que ninguém percebesse, para denunciar um
assunto gravíssimo e que tem jurisprudência. O destino dos impostos, do dinheiro,
das vendas das estatais. da venda da Vale do Rio Doce. como fica? Deputado Carlos
Pimenta, esse projeto merece uma reflexão. porque V. Exa. sabe que esse dinheiro
pode ser desviado. Esperamos uma defesa, até porque há jurisprudência. V. Exa. é
médico e sabe que nunca se arrecadou tanto para a medicina como agora. A
medicina continua doente nesse Governo que V. Exa. apóia cegamente. Aumentou-se
o imposto, mas não sabemos onde ele está sendo aplicado.Privatizaram-se
companhias. e o Estado está sem dinheiro. Será que isso é verdade? São necessários
os berros e os gritos, mesmo perdendo-se a persuasão da palavra. A palavra branda
aumenta a persuasão. Estarrece-nos, quando deparamos com essas verdades.
Deputado Durval Angelo, temos que começar a elogiar e a fiscalizar o Governador,
porque é bem provável que esse dinheiro não venha para o que foi proposto, como
aconteceu com tantos outros.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Eu só queria dizer-lhe que o temor
expresso não tem fundamento, porque, em primeiro lugar. todos os projetos técnicos
estão prontos. O projeto de asfaltamento da rodovia que dá acesso a Grão-Mogol já
está pronto e em fase de licitação. O projeto de asfaltamento da estrada de
Montezuma também já está pronto, sob a supervisão do DER-MG e do DNER, bem
como o projeto de asfaltamento de Bico da Pedra. O projeto de astâltamento de
acesso ao Vale do Peruaç'u também está pronto. A parte dos recursos recebidos pelas
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cidades será usada, principalmente, em infra-estrutura dos seus municípios. Serão
construídos esgotos em 11 municípios, vias de acesso aos principais pontos turisticos
das cidades, um centro de convenções em Montes Claros. Não há nenhum perigo de
ocorrer desvio de recursos, mesmo porque há conta especifica, e o art. 50 da lei prevê
o envio das cópias a esta Casa. bem como o acompanhamento técnico. Entendo que
haja uni processo de obstrução. entendo a posição política deste Plenário, mas
ficamos ansiosos. Realizamos no Norte de Minas, e aqui invoco o testemunho dos
Deputados Gil Pereira e Duas Rodri gues que nos acompanharam, em Montes
Claros. em Janaúba. em Manga, em Matias Cardoso. em todas as cidades que
receberão recursos, uma reunião específica em cada cidade, com a presença do Dr.
Paulo Simão. Gerente Executivo do PRODETUR. Há garantia explícita de que
nenhum centavo será desviado das finalidade propostas. porque há um grande
interesse dos municípios, dos Prefeitos e desta Casa Legislativa.

Realizamos uma reunião específica em cada cidade que receberá recursos do
PRODETUR com a presença do Dr. Paulo Simão, que é o Gerente Executivo do
PRODETUR.

Renovo o meu apelo. Estamos ansiosos. Ainda ontem, segunda-feira, tive a
oportunidade de receber telefonema de todos os Prefeitos. Todos os Deputados
receberam esse telefonema. Estamos querendo esgotar a discussão, porque não há
clima nem "quorum" para a votação do projeto.

Assim que for feita a discussão, ele passará a segundo plano. Os vetos vão se
sobrepor a ele. Ai. sim, será travado o processo de discussão e votação. Peço a V.
Exa e aos demais Deputados que o adiantemos, porque existe essa ansiedade.

Esse projeto não será utilizado para embelezar nenhuma cidade. Será utilizado,
única e exclusivamente, para dar oportunidade aos municípios de terem uni processo
de desenvolvimento, de progresso e, principalmente, para sanar problemas sérios,
problemas estruturais de falta de acesso asfaltado a essas cidades que citamos e,
principalmente, para a construção da rede de esgoto em 11 cidades dessa região. Meu
apelo é nesse sentido.

O Deputado Durval Angelo - Tanto somos favoráveis ao seu apelo que entramos no
debate do projeto. Inclusive, neste art. 40, que estou discutindo, este Deputado
apresentou emenda no sentido de que essas preocupações de V. Exa. com  esses
projetos definidos não fossem desviadas.

O Governador não tem um bom costume, quando se trata de recursos de fundo - o
Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo de Saúde. O famoso Rafael Guerra fez
o que fez com o fundo de saúde do Estado. Podemos ver como Moema foi
aquinhoada com uma verba "per capita" altissima. oito vezes maior que a de Belo
Horizonte. Por isso apresentamos emenda ao art. 4°: "Os recursos obtidos por meio
da operação de crédito de que trata esta lei serão depositados em conta especial
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aberta para essa finalidade e vinculada ao Fundo de Assistência ao Turismo -
FASTUR -, cuja identificação será comunicada pelo Poder Executivo a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa no prazo de 30
(trinta) dias contados da data de sua abertura".

Acho melhor fazermos uma discussão detalhada do projeto, conforme estamos
fazendo, para que depois não tenhamos decepção. V. Exa. vai perceber que o projeto
da região onde teria que se fazer uma estrada de infra-estrutura para o turismo, quem
sabe, o Governador libere para outro Deputado ou para outro candidato a Deputado,
e os projetos definidos possam ser feitos.

Por isso entendemos que hoje o FASTUR é o órgão regulador disso. Estamos
tratando o caso com seriedade, tanto é que apresentamos emendas para discutir o
projeto. Não estamos omissos. Ao fazer essa discussão, estamos fazendo de forma
suficiente e com conhecimento de causa. A preocupação de V. Exa. como Deputado e
como representante do Norte de Minas é corretíssima.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado, posso compreender as
palavras do Deputado Carlos Pimenta em relação ao Norte de Minas, porque mudou-
se para lá bem jovem, para o nosso tão amado Norte de Minas.

Temos defendido o PRODETUR e acreditamos que essas obras serão realizadas,
porque estaremos com todos os nossos sentidos voltados para a execução delas, assim
que for liberado o recurso.

Mas já há jurisprudência. Excelência, sobre obras em contas bancárias. Em uma
época, por exemplo, o nosso Estado recebeu dinheiro para que Belo Horizonte
construísse um minhocão. Seria uma Antônio Carlos sobre a outra para escoar todo
o trânsito da capital mineira. VLT, veiculo leve sobre trilhos. O dinheiro foi
depositado na conta para isso Talvez por não haver uma fiscalização acirrada, mas
já é um costume, sobretudo em épocas de eleição. Lembro-me de que na época era
Vereador, a obra foi aprovada pela Câmara e não foi realizada. Naquela época, os
Deputados diziam: Minas Gerais tem dinheiro para construir uma Belo Horizonte
sobre a outra.

Quebrou. Os recursos foram desviados. Mas esse não. O PRODETUR não, porque
tenho a certeza de que Deputados como Carlos Pimenta, que amam o Norte de
Minas, que estão cônscios de suas responsabilidades, hão de fiscalizar S. Exa. e não
permitir que esse mau costume. essa prática do Governo do Executivo Federal, que
pegou no Estadual, continue. O povo nunca vê a realização daquilo para o que se
arrecadam impostos e dinheiro neste País, como para consertar estradas, para
recolhimento de IPVA, por aí afora, e tudo é desviado. E o povo sofre. Mas, no Norte
de Minas, não tenta. Inclusive porque o asfalto é para o Peruaçu, toda aquela região
do Norte de Minas, que já está ansiosa. necessitando, e vai dar para o Brasil e para o
mundo um dom maravilhoso, que é um ponto geográfico dos mais privilegiados para
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o exercido do turismo no planeta Terra. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente. ainda tem o art. Y. que já foi
comentado pelo Deputado Carlos Pimenta: "O Poder Executivo enviará à Assembléia
Legislativa cópia do contrato celebrado com o Banco do Nordeste, com o Banco do
Brasil, detalhamento dos projetos financiados com recursos de que trata esta lei" Só
que aqui não fica determinado o prazo. Temos, inclusive, urna emenda nesse sentido.
Vamos entrar com uma emenda, determinando o prazo de no máximo 30 dias após a
celebração do convênio, forma de garantir que esse procedimento seja feito.

No art. 6°. vai ser dada a cota-parte do Fundo de Participação dos Estados.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode perceber, temos
15 Deputados no Plenário. Solicito o encerramento, de plano, da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum

para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. convocando os Deputados para
a reunião especial de amanhã. dia 15, às 8h30mia bem como para a reunião
extraordinária, na mesma data. às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e
para a reunião ordinária, também de amanhã. às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

51/98
Às quinze horas do dia sete de abril de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tarcísio Henriques, Ivair
Nogueira e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao Deputado António
Andrade. por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental. o Presidente "ad hoc". Deputado Tarcisio Flenriques,
declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente
e o Vice-Presidente e a designar o relator. O Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que atue como escrutinador.
Feita a contagem dos votos, o Presidente proclama eleitos os Deputados Ivair
Nogueira. para Presidente, com três votos, e Tarcisio Henriques, para Vice-
Presidente. com dois votos. O Presidente "ad hoc" dá posse ao Deputado Ivair
Nogueira no cargo de Presidente, e este, por sua vez, dá posse ao Vice-Presidente
eleito, Deputado Tarcísio Henriques. O Deputado Ivair Nogueira agradece a escolha
de seu nome e designa relator da matéria o Deputado Alberto Pinto Coelho. A seguir.
o Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Tarcísio Henriques. Com  a
palavra, o Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento mediante o qual solicita
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depoimento do Sr. Paulo Henrique Tibães, prestado a esta Comissão no dia 8 de
abril. O Presidente defere o pedido e solicita à assessoria que tome as providências
necessárias. A seguir, esclarece que a finalidade da reunião é ouvir os depoimentos
do Vereador Geraldo Rodrigues Sete, do Cel. José Eustáquio Natal e do Delegado
Ignácio Gabriel Prata Neto, sendo que o último não compareceu. Inicialmente. é
passada a palavra ao Vereador Gemido Rodrigues Sete. de Nova Em, que presta
depoimento e entrega documentos ao Presidente. A Presidência recebe a
documentação e solicita à assessoria que a junte aos autos. Em seguida. fazem
perguntas ao depoente os Deputados Raul Lima Neto e Anivaldo Coelho. O
Presidente presta esclarecimentos a respeito do funcionamento das Comissões
Parlamentares de Inquérito, e, logo após. o Cel. José Eustáquio Natal presta
depoimento e é inquirido pelos Deputados Raul Lima Neto e Anivaldo Coelho. A
Presidência indaga se há alguma proposição a ser apresentada. O Deputado Raul
Lima Neto, com a palavra, apresenta cinco requerimentos em que pede o seguinte:
seja solicitada à diretoria operacional da VARIG a relação de seus comandantes de
vôo da escala internacional - comissariado do Galeão, no Rio de Janeiro; seja
solicitado à Policia Federal o levantamento dos registros de entrada e saída do Brasil
do judeu Mark Bosly; seja convocado a depor nesta Comissão, em data a ser marcada
oportunamente. o Cel. João Natal Filho; sejam requisitadas à Receita Federal
informações sobre os quantitativos - em quilates ou unidades equivalentes -
declarados para exportação de pedras preciosas. bem como o valor dessas pedras e da
arrecadação fiscal correspondente; seja convidado o Sr. Antônio Celso Cipriano,
Diretor Executivo da empresa aérea TRANSBRASIL, para prestar esclarecimentos.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. O
Deputado Anivaldo Coelho passa a Presidência ao Deputado Ambrõsio Pinto e
apresenta requerimento em que solicita seja encaminhado oficio ao Procurador-Geral
de Justiça,pedindo a indicação de um representante do Ministério Público para
acompanhar os trabalhos da CPI. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
O Deputado Ambrósio Pinto retorna a direção dos trabalhos ao Deputado Anivaldo
Coelho. Cumprida a fina l idade da reunião, a Presidência agradece a colaboração do
Vereador Geraldo Sobrinho Sete, de Nova Era, e do Cel. José Eustáquio Natal, pelos
valiosos subsídios prestados à Cl'!. agradece a presença dos parlamentares. convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária. determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 22 de abril de 1998.
Anívaldo Coelho. Presidente - Raul Lima Neto - José Militão - Antônio Andrade -

Paulo Piau.
ATA DA 4- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER À APURAÇÃO DE



a

597
DENÚNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM MINAS GERAIS, TAIS

COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, SONEGAÇÃO FISCAL.
FRAUDES NA PREMIAÇÃO E ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS COM AS

DENÚNCIAS. ENTRE OUTROS DELITOS
Às quinze horas e trinta minutos do dia quinze de abril de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da Silveira
Júnior. Antônio Roberto. Sebastião Navarro Vieira e Durval Angelo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Alencar
da Silveira Júnior, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Durval Angelo
que proceda à leitura da ata da reunião anterior. O Deputado Sebastião Navarro
Vieira requer a dispensa da leitura, o que é aprovado pela Comissão. O Presidente dá
por aprovada a ata e solicita aos Deputados que a subscrevam. A seguir, informa que
se encontra sobre a mesa a seguinte correspondência: do Bingo Cidade. esclareqendo
sobre o não- recolhimento da taxa de fiscalização e enviando cópia dos documentos
referentes aos equipamentos encontrados naquele bingo; do Presidente da Comissão
Permanente de Bingos, encaminhando relatório dos sorteios autorizados pela citada
Comissão; da Loteria do Estado de Minas Gerais. encaminhando resposta a oficio
desta Comissão; do Sr. José Perrella de Oliveira Costa, indicando representantes para
substitui-lo, quando de sua intimação; do Sr. Jaime Francisco Monteiro de Barros,
solicitando que, por urna questão de hierarquia, o seu comparecimento a esta Casa
seja comunicado ao Secretário de Estado da Segurança Pública. Em seguida o
Presidente passa a palavra ao Deputado Durval Angelo, que apresenta quatro
requerimentos, solicitando o seguinte: sejam requisitadas à Comissão de Bingos da
Secretaria de Estado da Fazenda as informações solicitadas anteriormente à Loteria
do Estado de Minas Gerais; seja enviado oficio à Telemig Celular, solicitando
informações sobre o telefone n° (031) 983-3368, de propriedade do Sr. Roberto
Pereira Silva, seja convocado o Sr. Jorge Luiz Martins para prestar esclarecimentos
acerca de fatos presenciados por ele no Bingo Cidade; seja convocada a Sra.
Procuradora da Fazenda Estadual para prestar esclarecimentos sobre os processos de
execução movidos contra os bingos do Estado- Submetidos a votação. cada um por
sua vez, são aprovados os requerimentos. A seguir. o Presidente passa a palavra ao
Deputado Antônio Roberto, que apresenta requerimento, solicitando documentos da
Liga Desportiva de Contagem. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira apresenta requerimento,
solicitando seja convocado o Sr. Carlos Roberto Catão. Diretor de Marketing do
Cruzeiro Esporte Clube, para prestar esclarecimentos a esta Comissão, acompanhado
do Sr. José Perreila de Oliveira Costa. A seguir. o Presidente infonna que a reunião
se destina a ouvir os Srs. Jaime Francisco Monteiro de Barros. Delegado de Policia
da Seccional Norte: José Perreila de Oliveira Costa. Presidente do Cruzeiro Esporte
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solicitando que a Comissão requeira à Procuradoria-Geral do Estado a agilização do
Processo Judicial n° 10195, oriundo da Comarca de PiiTil, conforme depoimento em
anexo; do SINDPUBLICOS-MG. solicitando que a Comissão interceda junto à
Secretaria do Trabalho, da Assistência da Criança e do Adolescente em favor da
liberação do Fundo de Amparo ao Trabalhador do Secretário da Educação,
encminhando o relatório das matriculas realizadas em Minas Gerais, no período de
2 a 20/2/98, dentro do programa Toda Criança na Escola; da FBEMIG. solicitando
cópia das notas taquigráficas da reunião realizada em 11/12197, sobre denúncias
feitas contra o Centro Psicopedagógico; dos internos da Penitenciária Nelson
Hungria de Contagem, solicitando a punição dos responsáveis por espancamentos e
torturas que acontecem nesse órgão; do Sr. Dourival de Souza Rodrigues, detento da
cadeia pública de Baependi, que, tendo cumprido a maior parte da pena. deseja saber
se tem direito à remissão do período que ainda teria a cumprir; do Sr. Mário Tadeu
de Almeida, detento da cadeia pública de Ouro Fino, solicitando que a Comissão
consiga sua liberdade condicional; de jovens inscritos no concurso da PMMG, que
foram aprovados em 99% das exigências do concurso, solicitando que a Comissão
interceda para que tenham assegurados seus direitos por lei; da Fundação Getúlio
Vargas. encaminhando informativo sobre o programa Gestão Pública e Cidadania,
que selecionará, para premiações, projetos, programas e atividades; do Cel. Márcio
Lopes Porto. Comandante-Geral da PMMG. encaminhando informações solicitadas
pelo Deputado João Leite a respeito das taxas de vistoria e segurança cobradas pela
Policia Militar e pelo Corpo de Bombeiros; do Sr. Levy Eduardo dos Santos,
Presidente da Associação de Criminalistica do Estado de Minas Gerais,
encaminhando cópia de oficio remetido ao Senador Espiridião Amin, bem como
cópia do Estudo n° 30/98, realizado por esse Senador. sobre a perícia oficial no
Brasil. Em seguida. o Deputado João Leite tece comentários sobre a noticia do jornal
"Hoje em Dia" sobre o afastamento do General-Médico Ricardo Agnese Fayad do
cargo de Subdiretor de Saúde do Exército. Após. o Deputado Ivair Nogueira tece
comentários sobre a reportagem do jornal "Hoje em Dia", do dia 31 de março
referente ao incêndio que matou hansenianas na Colônia Santa Isabel de Betim. Na
fase de distribuição das matérias. o Presidente designa para relatar o Projeto de Lei
n° 1.470/97 o Deputado lvair Nogueira. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposição da Comissão. O Deputado João Leite transfere a
Presidência ao Deputado Ivair Nogueira e apresenta dois requerimentos, nos quais
requer seja encaminhado oficio ao Defensor-Chefe da Defensoria Pública do Estado,
solicitando o acompanhamento do caso do Sr. Paulo Antônio da Silva, que, conforme
denúncia apresentada à Comissão. teria sido preso injustamente sob a acusação de
estupro; sejam solicitadas informações ao Sr. Wagner Batista Ferreira Machado. Juiz
da Vara de Execução Penal da Comarca de Teófilo Otôni. sobre a situação penal do
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detento Sebastião limo Gonçalves. matrícula no 1.097, processo no 2.435, que
cumpre pena na penitenciária de Teófllo Otôni. Colocados em votação, cada um por
sua vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência o Deputado
João Leite agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões. 15 de abril de 1998.
João Leite. Presidente - Tarcísio Henriques - Durval Angelo.

ATA DA 93 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de abril de mil novecentos e noventa

e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Tarcísio
Henriques e Durval Angelo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Durval Angelo que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria da pauta e a ouvir os Srs. ilidio Inácio Alves,
Superintendente da Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente; Nilmàrio Miranda. Deputado Federal; Alvaro Ricardo de Souza Cruz,
Procurador da República e Procurador Regional dos Direitos do Cidadão; Wilton
Madson Andrada Administrador Regional da FUNAJ; Luiz Chaves. Assessor
Jurídico do CIMI: Mílton Maxakali e Marcelo Maxakali, lideranças indígenas. que
irão discutir a questão indigena em Minas Gerais. por ocasião da Semana do Indio.
A seguir. o Deputado João Leite convida os expositores a tomar assento à mesa e
procede à leitura da seguinte correspondência: oficios da Sra. Elizabeth Costa Dias,
Coordenadora do Projeto O Trabalho Precoce na Atividade Carvoeira em Minas
Gerais, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e pela Faculdade de Medicina da
UFMG. solicitando autorização para consultar os trabalhos da CPI do Carvão e do
Trabalho Infantil; do Sr. Walacielder Oliveira Costa, encaminhando cópia de carta
que enviou ao Centro de Recuperação de Dependência contra as Drogas - Betesda de
Lavras; do Sr. Ademir Martins Morais, presidiário em Contagem, solicitando ajuda
da Comissão a fim de ser transferido para a Penitenciária de Ipaba; do Sr. Airton
Oliveira Santos. relatando sua situação e alegando ter sido condenado por um crime
que não cometeu e não lhe ter sido dado amplo direito de defesa; do Sr. Francisco
Alves Moreira. solicitando à Comissão que agilize o seu pedido de condicional; da
Sra. Daniela dos Santos. denunciando o mau tratamento aos presos da Delegacia de
Pitangui, e de familiares de presos da cadeia pública de Sete Lagoas, denunciando
várias irregularidades nessa cadeia; carta anônima denunciando irregularidades no
processo de aposentadoria com averbação de tempo de atividade rural na PMMG;
oficios do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas
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Gerais, solicitando a intervenção do Deputado Ivair Nogueira no que diz respeito aos
requerimentos feitos no relatório final da CPI Carcerária: do Deputado Federal
Eraldo Trindade, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, convidando os membros da Comissão para participarem da ifi
Conferência Nacional de Direitos Humanos, a ser realizada nos dias 13 a 15/5/98,
naquela Casa, no Auditório Nereu Ramos; do detento Alexandre César, solicitando
seja transferido da Penitenciária Nelson Hungria para a instituição da APAC ou para
a penitenciária de Ribeirão das Neves; do Sr. Jaime dos Santos, detento da
Penitenciária Nelson Hungria, solicitando ajuda da Comissão a fim de ser transferido
para a Penitenciária Agrícola de Neves; da Câmara Municipal de Divisa Alegre,
denunciando a prisão do menor Alexandre Pereira dos Santos, de cor negra, por ter
danificado acidentalmente um ventilador na sala de aula da Escola Estadual de
Divisa Alegre, sendo a segunda vez, segundo informações, que ele é abordado por
policiais a pedido da Diretora; da Associação de Defesa da Comunidade Fraterna -
ADCF -, agradecendo à Comissão a atenção e o apoio que tem recebido quanto à
desapropriação das moradias das família de membros daquela Associação; do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas. Mecânica e Material
Elétrico de Governador Valadares - SINTIMEL -, encaminhando denúncia relativa
ao espancamento do mecânico Sivaido Alves Carvalho Júnior, por ter reclamado seus
direitos trabalhistas na justiça; da M. Martins Engenharia e Comércio Ltda.,
explicando que se fez necessária a retirada do Sr. Murilo Martins da reunião da
Comissão no dia 1713198 e encaminhando documento sobre as indenizações das
vítimas do acidente da Barraginha; do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente em Minas Gerais, informando sobre a realização de sessão do
Tribunal Permanente dos Povos que irá discutir os seguintes temas: "A Violação dos
Direitos Fundamentais das Crianças e dos Adolescentes no Brasil" e "O
Distanciamento entre a Lei e a Realidade Vivida". Devido à ausência do Deputado
João Batista de Oliveira, relator do Projeto de Lei n° 1.524197. o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Durval Angelo. Passa-se à 18 Fase da Ordem do
Da compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Durval Angelo
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.524197
no 10 turno, com a Emenda n° 1. Colocado em discussão e votação, é aprovado o
parecer. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência
submete a discussão e votação o Projeto de Lei n° 1.457197 (relator: Deputado João
Batista de Oliveira), que é aprovado na forma do vencido no 1° turno. Em seguida. o
Presidente determina a retirada da pauta do Requerimento n° 2.533/98, por perda de
objeto. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n°s 2.538, 2.543,
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Confirmando o posicioiiàmentõ anterior desta Comissão sobre a matéria,

reconhecemos a importância de se declarar de utilidade pública a referida entidade,
cujo principal objetivo é o aperfeiçoamento moral e intelectual da comunidade por
meio da prática de justiça e de uma conduta conforme os princípios de honra.

Internamente, visando a estreitar os laços de fraternidade e convivência entre seus
membros, promove e incentiva empreendimentos na área educacional e cultural.

Conclusão
Em face do ex-posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.455197 no 2°

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 24 de abril de 1998.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.456197
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei no 1.456/97, do Deputado Wanderley Avila, visa a declarar de

utilidade pública a FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior de Pirapora,
com sede no Município de Pirapora.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n° 1. cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, em cumprimento das
disposições regimentais.

Fundamentação
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria

reconhecemos a importância de se declarar de utilidade pública a referida entidade,
cujas finalidades são: promover atividades culturais, a pesquisa, o ensino superior, a
extensão e o desenvolvimento científico e tecnológico em Pirapora e microrregião;
realizar serviços técnico-científicos para instituições interessadas e para a
comunidade; conceder bolsas a estudantes de graduação, pós-graduação. extensão e
outros; divulgar dados científicos por meio de publicação especializada; identificar,
junto à iniciativa privada, demandas de pesquisa visando a estabelecer parcerias.

Isso posto, conclui-se que a referida Fundação presta relevantes serviços em prol
do desenvolvimento da sociedade mineira.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.456197 no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões. 24 de abril de 1998.
Sebastião Navarro Vieira relator.

Redação do Vencido no 1° Turno
Projeto de Lei n° 1.456/97

Declara de utilidade pública a FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior de
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Pirapóra, com sede no Município de Pirapora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a FAESP - Fundação de Apoio ao

Ensino Superior de Pirapora, com sede no Município de Pirapora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MI. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.468197
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.468/97, do Deputado Ermano Batista, objetiva declarar de

utilidade pública o Movimento Comunitário. Cultural. Esportivo e Beneficente de
Materlândia - MOCEBEM -, com sede no Município de Materlândia.

Aprovado o projeto em 1° turno, na sua forma original, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria em pauta.

entendemos ser relevante declarar de utilidade pública o MOCEBE?vt em vista da
importância de seus trabalhos, voltados para a realização de atividades sociais.
culturais e desportivas.

A entidade promove, ainda, a mais ampla e perfeita cordialidade entre seus
membros, bem como a melhoria das suas condições de vida. Dessa forma, empreende
trabalho de alcance social incontestável.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.468/97 no 2°

turno, como proposto.
Sala das Comissões. 27 de abril de 1998.
José Henrique. relator.
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BELO HORIZONTE. QUARTA-FEIRA 29 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA 129a REUNIÃO DE DEBATES, EM 27/4/98
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumari... Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ia Fase (Expediente): Mas -
Correspondência: Mensagem n° 261198, do Governador do Estado (encaminha
Projeto de Lei n° 1.715198) - Oficios 28 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 1.716198 - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Alencar da Silveira Júnior e Wanderle Ávila - 2 8 Parte: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Ailton

Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Ainbrósio Pinto - Antônio Genaro -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Glycon Terra
Pinto - Ivair Nogueira - Jorge Ilannas - José Braga - José Henrique - José Milit2o -
Kemil Kumaira - Marco Régis - Péricles Ferreira - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião
Costa - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.

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

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

P Parte
18 Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Marco Régis. 2°-Secretário" ad hoc", procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Ailton Vilela. 1°-Secretário "ad hoc'. lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM N° 261198*

Belo Horizonte. 24 de abril de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando a fineza de

submetê-lo à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
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lei, que "institui a política de regulação dos serviços públicos concedidos ou
permitidos, cria a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos - ARSEMG -
e dá outras providências".

Para melhor entendimento das razões e finalidade do projeto ora encaminhado,
estou anexando a esta exposição de motivos pormenorizada, preparada pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Gemi.

Com minhaç expressões de elevada consideração,
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais-

Exposição de Motivos
Criação da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais

- O "moderno Estado Regulador"
Encontra-se em curso no Brasil amplo processo de reformulação política e

operacional do Estado, em termos do seu papel como agente regulador de atividades
antes exercidas com exclusividade pelo próprio setor público. No plano federal,
apenas no que se refere ao controle dos serviços públicos que estão sendo concedidos
e permitidos, foram criados três órgãos reguladores, sob a forma de autarquia,
dotados de autonomia administrativa e independência decisória. nos setores de
telecomunicações, petróleo e gás natural e distribuição de energia elétrica.

Esse processo de reformulação política e operacional se desdobra em dois
movimentos sincrônicos: de um lado, a redefinição do papel do Estado, fazendo-o
retroceder às fronteiras que lhe são próprias, ou seja, redirecionando o setor público
para a prestação de serviços típicos de governo; de outro, a ampliação do espectro de
atividades inerentes ao setor privado, tendo como elemento central a criação de
ambiente econômico realmente competitivo. A conjugação desses dois movimentos
levará, espera-se, não só ao crescimento econômico sustentado. mas também - e.
principalmente - à melhoria da qualidade dos serviços públicos e a padrão mais
eficaz de proteção dos interesses dos usuários e consumidores.

Isto não significa, porém que se passará da intervenção direta para o absenteísmo
estatal. Ao contrário, o Estado assumirá, no novo contexto, dois papéis
fundamentais.

Em primeiro lugar, caberá ao Estado, por meio dos instrumentos legais e
gerenciais adequados, promover a competitividade em setores onde, antes. inexistia a
concorrência entre agentes econômicos (como é o caso de serviços públicos sob
monopólio estatal) ou onde a concorrência é estruturalmente imperfeita pela
presença de algumas poucas grandes empresas prestadoras de serviços. Nessas
hipóteses, a regulamentação tem por objetivo suprir a baixa competitividade - jamais
substituir a iniciativa empresarial, como ocorria no velho modelo intervencionista.

Em segundo lugar. compete ao Estado garantir os direitos dos usuários e
consumidores dos serviços públicos, fiscalizar a qualidade desses serviços e dirimir
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conflitos que eventualmente suijam entre usuários e empresas concessionárias ou
permissionárias. ou entre essas e o poder concedente.

A pedra angular do novo modelo reside justamente no órgão regulador, pois dele
dependerá- em última análise, a sua viabilidade e eficácia. E. para tanto, a autonomia
decisória é o elemento chave para o sucesso do órgão regulador.

II- Balanço do antigo modelo de intervenção estatal do Brasil
A oportunidde de conhecer e analisar a experiência de países que passaram ou

estão passando por mudanças semelhantes é preciosa, até para que não se tenha que
reinventar a roda. Mas também é imprescindível levar em conta a riquíssima
experiência brasileira no campo da intervenção estatal na ordem econômica, seja
para não se repetirem equívocos passados, seja, até mesmo, para romper com velhas
posturas culturais preconcebidas, quando necessário.

A intervenção regulatória estatal se caracterizou, até recentemente, pelo alto grau
de paternalismo e arbítrio por parte do Estado. Ou seja, a intervenção estatal buscou,
de modo geral, substituir o agente privado em suas decisões de natureza empresarial,
da mesma forma que pressupunha o conhecimento privilegiado do aparelho de
Estado para decidir o que seria melhor para os agentes econômicos, a sociedade e os
consumidores. Esse modelo de intervenção estatal não partiu da preferência
ideológica deste ou daquele Governo, mas de atitude cultural que remonta às origens
do próprio Estado brasileiro. formado ainda na fase colonial.

As distorções decorrentes do padrão tradicional de intervenção do Estado são
sobejamente conhecidas:

a) no plano econômico. a intervenção estatal resultou na ausência oficial de
competitividade e, fundamentalmente, na propagação de uma cultura marcadamente
cartorial;

b) no campo social, significou a redução da responsabilidade dos agentes
econômicos perante usuários e consumidores;

c) na esfera administrativa, permitiu a centralização do processo decisório
governamental e. em conseqüência, a multiplicação de controles e formalidades e a
burocratização que afeta tanto os órgãos públicos quanto as empresas e os cidadãos;

d) do ponto de vista ético. facilitou a criação de ambiente perverso, propicio ao
tráfico de influência, e gerou a inviabilidade prática de um minimo de controle social
sobre a ação intervencionista do Estado- Criou o que o sociólogo e professor
Fernando Henrique Cardoso descreveu, anos atrás, como "anéis burocráticos", ou
seja, um inter-relacionamento privilegiado de interesses entre agentes privados e
burocracia estatal.

ifi - A busca de novo modelo de órgão regulador
O rompimento com esse antigo padrão de órgão regulador é, portanto, fundamental

à modernização do Estado, de modo a ajustá-lo, de um lado, às demandas de
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colegiada; b) a nomeação de administradores com mandato fixo, não passíveis de
exoneração "ad nutuin"; c) o caráter final das decisões no âmbito do Poder
Executivo.

A experiência internacional aponta na direção de órgãos reguladores dotados de
plena autonomia, organizados sob a forma de colegiados e com membros investidos
de mandato por tempo certo. Nos Estados Unidos, a "Federal Energy Regulatory
Commission" é composta de colegiado de cinco membros, com mandato de quatro
anos, indicados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado.

Na Argentina, o "Ente Nacional Regulador de Gás" é autarquia com diretoria de
cinco membros, com mandato renovável de cinco anos escalonados, designados pelo
Poder Executivo e aprovados pelo Senado.

No México, a "Comissión Reguladora de Energia" também opera sob a forma de
colegiado de cinco membros, com mandato renovável de cinco anos escalonados,
designados pelo Poder Executivo e só demissíveis por falta grave.

Na França. que sempre inspirou o modelo brasileiro de administração pública,
surgiram nos últimos quinze anos diversos órgãos reguladores, lá designados
"autorités administratives independantes" (autoridades administrativas
independentes).

A autonomia do órgão regulador também se constituiu na preocupação central do
abrangente processo de privatização de utilidades públicas na Inglaterra. Para cada
setor privatizado, foi criado um órgão regulador, independente do Governo, o qual
tem amplos poderes e obrigações tanto para promover os interesses dos consumidores
quanto para assegurar remuneração adequada aos investidores de capital. Esse órgão
funciona também como espécie de ombudsman do setor. acolhendo reclamações a
respeito da qualidade dos serviços prestados pelas empresas-

Em que pesem às peculiaridades do sistema parlamentarista inglês, a razão de ser
da autonomia do Regulator é idêntica à que deve orientar, em qualquer país, a
missão dos órgãos de regulação. Trata-se de repor o usuário de serviços públicos na
posição de destinatário desses serviços e de assegurar remuneração adequada dos
investimentos realizados pelas empresas prestadoras de serviços públicos, em ambos
os casos livres de interferência política.

V - A autonomia decisória no modelo brasileiro
São conhecidas as preocupações de que, no Brasil não temos a "cultura" de órgãos

administrativos dotados de autonomia decisória e que a excessiva autonomia poderia
levar a conseqüências indesejáveis como, por exemplo, o comprometimento da
política de estabilidade econômica.

Quanto à primeira alegação, não é verdade que não se tenha experiência com
entidades dotadas de autonomia operacional e independência decisória. O melhor
exemplo é o das empresas estatais que cresceram e prosperaram por causa dessa
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autonomia e que declinaram quando, na prática, a perderam. Além disso, pelo menos
uni órgão autônomo - o CADE - tem dado, recentemente, segura contribuição à
defesa da concorrência. As Agências Nacionais de Energia Elétrica,
Telecomunicações e Petróleo - M4EEL. ANATEL e ANF - já em fase de
estruturação, possuem as características essenciais de autonomia e independência,
apesar dos rigorosos controles que se aplicam às autarquias.

Com relação ao suposto risco de que a autonomia possa vir a comprometer a
política econômica do Governo (como, por exemplo, pelo aumento exagerado de
tarifas de serviços públicos), trata-se de desconhecimento do que se entende por
autonomia. A autonomia decisória jamais será absoluta mas, ao contrário, limitada
em lei. Uma dessas limitações deve ser a observância dos objetivos da política
econômica do governo federal ou estadual.

Também não se trata de conceder carta branca ao órgão regulador para fixar a
política setorial. Obviamente, quem fixa as políticas setoriais é o próprio governo,
que mantém o poder concedente. Cabe ao órgão regulador apenas assegurar o fiel
cumprimento dos contratos celebrados entre o poder concedente e os concessionários,
na forma da lei.

VI - O processo de escolha dos dirigentes
O processo de escolha dos dirigentes é parte indissociável do caráter autônomo que

se pretenda imprimir ao órgão regulador. Tal escolha deve obedecer a critérios que
não apenas conduzam aos mais altos níveis de competência e independência
gerencial, mas que também venham ao encontro dos novos padrões éticos exigidos
pela sociedade.

Nesse sentido, fazer recair o ônus da seleção dos dirigentes do órgão regulador
exclusivamente sobre o Executivo, como tem sido a praxe, não atende a tais
objetivos, além de constituir ônus pesadíssimo para o administrador público. E
essencial que a indicação obedeça rigorosamente a critérios de mérito, livre de
pressões partidárias, regionais e corporativas.

Ressalte-se, ainda, que a autonomia do órgão regulador é poderoso instrumento
político de proteção do Governo. Uma vez definido o grau de autonomia- toda a
responsabilidade é do próprio órgão regulador. cabendo a ele receber o aplauso e as
críticas de usuários. consumidores e investidores.

VII - A gestão democrática
Embora dotado de autonomia e integrado por equipe técnica qualificada e

independente, o órgão regulador precisa que suas ações se revistam, também- da
visibilidade e transparência que permitam permanente e efetivo conhecimento e
controle da sociedade.

A gestão democrática do órgão regulador é assegurada por meio de dois
instrumentos gerenciais básicos: primeiro, a irrestrita publicidade de suas normas e
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decisões; segundo, pela realização de audiências públicas, nas quais os interessados
são convocados a discutir abertamente com o órgão regulador a elaboração de
normas e a solução de divergências. O instrumento da audiência pública, pouco
conhecido no Brasil, tem-se revelado e externa eficácia em outros países (inclusive
na Argentina, no campo da energia).

Outro instrumento de gestão democrática e eficiente é a adoção de regras de
mediação e arbitragem de conflitos surgidos entre agentes econômicos e usuários de
serviços públicos. Além de evitar os riscos da lentidão decisória inerente aos
procedimentos judiciais, a arbitragem é também democrática, na medida em que
acelera a solução de conflitos, de forma aberta e com a participação de todos os
interessados.

VIII - Adoção de órgãos reguladores estaduais
Os aspectos políticos, econômicos e administrativos que recomendam a adoção de

órgãos reguladores pelo governo federal se aplicam igualmente aos governos
estaduais, sem dúvida, com as necessárias adaptações a cada caso concreto.

A independência decisória do órgão regulador deve ser, em principio, também
assegurada ao órgão regulador estadual mediante:

a) processo de decisão colegiada;
b) recrutamento dos dirigentes mediante critérios que atendam exclusivamente ao

mérito e à competência;
c) nomeação dos dirigentes pelo Governador do Estado, após aprovação pela

Assembléia Legislativa, com mandato fixo (cinco anos, com base na experiência
internacional). facultada uma única recondução;

d) dedicação exclusiva dos membros do colegiado;
e) perda de mandato somente em casos muito especiais, previstos em lei.
Além disso, deve ser assegurada a participação de usuários. consumidores e

investidores na elaboração de normas específicas e na solução de controvérsias,
mediante audiências públicas.

Finalmente, a legislação proposta prevê regras de mediação e arbitragem de
conflitos que assegurem decisões rápidas e eficazes.	 -

IX - A criação de um único órgão regulador em Minas Gerais
Em geral, os órgãos reguladores obedecem ao principio da especialização, ou seja,

cada órgão regula um tipo de serviço, como ocorrerá com as agências federais. No
entanto, esse critério não deve ser necessariamente aplicado em todos os casos,
devendo ser considerados os seguintes fatores: a) o volume previsível de assuntos a
serem tratados pela agência (principalmente de conflitos entre agentes econômicos e
usuários); b) o grau de intensidade da regulação a ser aplicada.

Em Minas Gerais, todos os dados conhecidos indicam que os serviços públicos a
serem concedidos ou permitidos deverão ter, em futuro previsível, volume de
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assuntos e grau de intensidade regulatória que recomendam a necessidade da criação
de apenas urna agência.

Deve ser observado, todavia que a criação de agência múltipla só é viável se as
funções de outorga de concessões e permissões for atribuição do próprio Executivo.

X - Organização interna e financiamento
Quanto à organização interna, propõe-se que seja objeto de decreto, de maneira a

preservar a flexibilidade necessária aos ajustes que o desenvolvimento da autarquia
irá demandar.

Quanto ao funcionamento interno, ao colegiado caberão as decisões relacionadas
com as competências que a lei atribui à agência enquanto um dos seus membros, na
condição de Diretor-Executivo, ficará encarregado das questões administrativas
internas, tudo na forma que dispuserem o Regulamento e o Regimento Interno.

Para permitir correta distribuição de autoridade e responsabilidade entre os
membros do colegiado, eles escolherão, pelo sistema de rodízio, o Diretor-Presidente
e o Diretor-Executivo da Agência.

No que diz respeito ao financiamento, é essencial dotar o órgão de recursos
adequados e suficientes para o cumprimento de sua missão. O projeto prevê a
destinação de recursos orçainentários, bem como a criação de remuneração, a ser
paga pelos concessionários e pennissionários, e que serão transferidos diretamente
para a autarquia cuja criação se propõe.

PROJETO DE LEI N° 1.715/98
Institui a política de regulação dos serviços públicos concedidos ou permitidos. cria

a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Minas Gerais - ARSEMG -
e da outras providências.

Capítulo 1
Da Política de Regulação

Art. 1° - A regulação dos serviços públicos estaduais prestados em regime de
concessão ou permissão obedecerá ao disposto nesta lei e, no que couber, ao disposto
na Lei Estadual n° 12.219. de 1 0 de julho de 1996, e nas Leis Federais n°s 8.987, de
13 de fevereiro de 1995. e 9.074, de  de julho de 1995.

Art. 2° - A execução da política de regulação deverá observar:
- a satisfação das exigências de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,

atualidade, generalidade. cortesia e modicidade das tarifas, promovendo, no que se
refere à prestação dos serviços concedidos ou permitidos, a competitividade dos
mercados de oferta e demanda e estimulando investimentos que assegurem. a longo
prazo, o seu desenvolvimento em beneficio da comunidade;

II - a justiça e razoabilidade das tarifas aplicáveis aos serviços prestados. tanto para
os usuários e consumidores quanto para as empresas concessionárias e
permissionárias, assegurando sua modicidade e o justo retomo dos investimentos
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através do acompanhamento. fixação, controle, revisão ou reajuste dos sistemas
tarifirios;

ifi - as normas legais e contratuais, o interesse público e os direitos dos usuários.
fiscalizando a prestação dos serviços e o cumprimento dos contratos e aplicando,
quando necessário, as sanções cabíveis, assegurados os princípios de ampla defesa e
do regular processo legal;

IV - os direitos das partes envolvidas, a proteção aos usuários e a solução
amigável, sempre que possível, dos conflitos entre o poder concedente e as empresas
concessionárias ou permissionárias, delas entre si e entre elas e os usuários dos
serviços.

Art. 3° - Os serviços de que trata esta lei serão executados por pessoa fisica ou
jurídica, habilitadas pelo órgão ou entidade competente do Poder Executivo, após
procedimento licitatório, observadas as disposições desta lei, da Lei n° 12.219196 e
demais disposições legais aplicáveis.

Parágrafo único - Em caso de extinção da concessão ou permissão que não
corresponda ao término do prazo contratual, deverá o órgão ou entidade competente
do Poder Executivo promover nova licitação para adjudicação do serviço.

Art. 40 - Em cada edital será indicado o regime da prestação do serviço, se de
concessão ou de permissão.

Art. 50 - Os editais de licitação e os respectivos contratos conterão referência
expressa ao disposto nesta lei. na  Lei n° 12.219/96 e demais dispositivos legais
aplicáveis e definirão claramente as obrigações das concessionárias e permissionárias
perante os usuários, a comunidade e o Poder Público.

Art. 6° - A inobservância das obrigações e deveres pactuados nos contratos de
concessão ou permissão sujeitará os concessionários e pern]issionários às seguintes
sanções, sem prejuízo das de natureza penal, civil ou de proteção ao consumidor:

1 - advertência escrita;
11- multa;
ifi - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração por prazo não superior a dois (2) anos;
IV - intervenção;
V - rescisão do contrata
§ 1° - As sanções previstas nos incisos 1. II e ifi deste artigo serão aplicadas pela

ARSEMG, em ato devidamente motivado, e as previstas nos incisos IV e V. pelo
Governador do Estado, por sua recomendação.

§ 20 - Nenhuma sanção será aplicada sem a oportunidade de ampla defesa em
regular processo administrativo, na forma prevista nesta lei.

Art. 70 - Na aplicação de sanção serão consideradas a natureza e a gravidade da
infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem
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auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes e atenuantes, os antecedentes do
infrator e a reincidência caracterizada por repetição de falta de igual natureza após
recebimento de notificação anterior.

Art. 80 - As multas não excederão. cumulativamente, em cada ano civil, o Emite de
trinta por cento (301/o) do valor do faniramento bruto da concessionária ou
permissionária nos últimos doze (12) meses anteriores à sua aplicação.

§ 1° - Nos primeiros doze (12) meses de vigência da concessão ou permissão, o
valor das multas será findo no respectivo edital e contrato.

§ 2° - Excedido o limite estabelecido neste artigo e apurada nova infração, serão
aplicadas sanções de outra natureza.

Art. 90 - O Poder Executivo editará decreto sobre a aplicação de sanção em
complementação ao prescrito nesta lei.

Art. 10 - Os concessionários e permissionários dos serviços de que trata esta lei
remunerarão a ARSEMG pelos serviços de fiscalização, nos termos do edital de
licitação e contrato respectivo.

Capitulo II
Da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Minas Gerais -

ARSEMG
Seção 1

Da Constituição e Finalidade
Art. 11 - Fica criada a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de

Minas Gerais - ARSEMG. com personalidade jurídica de direito público e dotada de
autonomia administrativa. decisória, técnica e financeira, com a finalidade de
promover a regulação e a fiscalização dos serviços públicos prestados em regime de
concessão e de permissão. de acordo com a legislação e em conformidade com as
diretrizes e as políticas do governo estadual.

§ 10 - Para os efeitos desta lei. a sigla ARSEMG, a palavra Autarquia e a expressão
Agência equivalem à denominação legal Agência Estadual de Regulação de Serviços
Públicos de Minas Gerais.

§ 2° - A Agência tem sede e foro na Capital de Minas Gerais, jurisdição em todo o
território do Estado e se vincula à Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral.

Art. 12 - A atuação reguladora e fiscalizadora atribuída por esta lei à ÀRSEMG
abrangerá todos os contratos celebrados ou a celebrar pelos órgãos e entidades da
Administração Direta ou Indireta do Estado para a prestação, por terceiros. dos
seguintes serviços, precedidos ou não da execução de obra pública ou para o uso ou
exploração de ativos pertencentes a empresas estatais:

- construção, pavimentação. restauração, conservação, manutenção, ampliação e
exploração de rodovia e de obra rodoviária;
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II - construção, recuperação, conservação, manutenção, ampliação e exploração de

terminal dos meios de transporte de pessoas e bens;
III- produção, transporte e distribuição de gás canalizado;
IV - tratamento de esgotos sanitários;
V - vistoria e inspeção de segurança nos veículos licenciados ou registrados pelo

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG, nos termos da
legislação pertinente;

VI - guarda de veículos automotores apreendidos ou recolhidos por autoridade
policial no Estado;

VII - aqueles cuja competência seja, constitucionalmente, da União ou dos
Municípios do Estado de Minas Gerais, em virtude de convênio com os respectivos
poderes concedentes;

Vifi - os serviços que tenham sido objeto de contrato de autorização por parte da
Administração Direta ou Indireta do Estado e que, a critério da ARSEMG. devam ser
executados em regime de permissão ou concessão;

IX - exame de sanidade fisica e mental e exame psicotécnico;
X - outros serviços, concedidos ou permitidos, de competência do Estado
Parágrafo único - A competência para fiscalizar poderá ser exercida diretamente

pelo Poder Público concedente, suplementarmente à competência da Agência, na
forma estabelecida em convênio e nos editais e respectivos contratos de concessão e
permissão.

Seção II
Da Competência da ARSEMG

Art. 13- Compete à ARSEMG:
- fiscalizar a prestação dos serviços outorgados, zelando pelo fiel cumprimento,

pelos prestadores, das normas legais, infra-legais e contratuais aplicáveis;
II - decidir os pedidos de revisão ou reajuste de tarifas dos serviços públicos;
ifi - expedir resolução e instrução, no âmbito de sua competência, visando prevenir

infrações e conflitos de interesses, bem como orientar os usuários dos serviços;
TV - aplicar, de oficio, diante de denúncia formal averiguada ou por solicitação de

órgão público fundamentada, sanção por infração de norma legal, infralegal ou
contratual;

V - ordenar providências que conduzam à cessação de infração ou do
descumprimento de obrigação estipulada em contrato, no prazo que determinar;

VI - dar aos interessados ciência de suas decisões;
VII - requisitar informação de qualquer pessoa, órgão. autoridade ou entidade

pública ou privada, guardando o sigilo legal quando for o caso. bem como
determinar diligências que se fizerem necessárias ao exercício de suas funções;

VIII - requisitar aos órgãos do Poder Executivo Estadual as medidas necessárias ao
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cumprimento desta lei;

IX - contratar a realização de perícia, auditoria, vistoria, e estudo, aprovando, em
cada caso. a remuneração e demais despesas;

X - firmar contrato e convênio com órgão ou entidade pública nacional e submeter
previamente ao Governo do Estado, através da SE?LAN-MG. os atos que devam ser
celebrados com organismo estrangeiro;

XI - firmar convênio com órgão ou entidade da União ou dos Municípios do
Estado de Minas Gerais, assumindo a regulação e o controle. no Estado. das
concessões e permissões que são atribuidas pela Constituição à União ou aos
Municípios;

XII - informar e orientar o público usuário sobre os serviços concedidos e
permitidos, especialmente sobre suas tarifas e qualidade;

XIII - promover licitação e sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, na
contratação de serviços técnicos especializados a ser feita pela ARSEMG. inclusive
de auditor independente ou consultor;

XIV - fixar os critérios, normas, diretrizes, recomendações e procedimentos
comerciais. econômico-financeiros e técnicos para a realização de licitação destinada
à outorga de concessão ou permissão;

XV - aprovar- antes da publicação, os editais e as minutas de contrato que lhe
serão obrigatoriamente submetidos pelos órgãos e entidades responsáveis pela
licitação, assegurando o atendimento às diretrizes gerais de que trata o inciso
anterior. inclusive no que se refere às tarifas,

XVI - autorizar a transferência e alteração de controle acionário de concessionária
ou permissionária e aprovar cisão. fusão e transferência de concessão e permissão.

Seção ifi
Da Organização

z	Art. 14- A ARSEMG tem a seguinte estrutura orgânica:
1 - Órgão Colegiado:
Conselho Diretor;
II - Unidade de Direção Superior:
Diretoria-Geral;
111-Unidades Administrativas:
a) Ouvidoria;
b) Diretoria Econômica;
c) Diretoria Técnica;
d) Diretoria Juridica;
e) Diretoria de Administração e Finanças.
Parágrafo único - A competência das unidades administrativas será estabelecida no

Regulamento da ARSEMG
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Seção IV

Da Direção
Art. 15 - Compete ao Conselho Diretor:
1 - deliberar sobre as relações entre o poder concedente, os permissionários e

concessionários e o público;
II- decidir, em instância final, processo administrativo instaurado de acordo com o

que estabelece esta lei;
III - organizar os planos e programas de trabalho anuais e plurianuais da

ARSEMG;
1V - aprovar a proposta orçamentária anual e o relatório de atividades da Agência

Estadual;
V - determinar às unidades internas a adoção de providências administrativas e

judiciais necessárias à execução de suas decisões;
VI - elaborar seu Regimento Interno;
VII - elaborar o Regulamento da ARSEMG e submetê-lo à aprovação do

Governador do Estado.
Mi. 16- A Direção da ARSEMG será exercida pelo Conselho Diretor, composto

de cinco (5) cidadãos com pelo menos quinze (15) anos de experiência profissional
comprovada em área relacionada com os objetivos da Agência, de ilibada reputação e
notórios conhecimentos técnicos, preferencialmente nas áreas jurídica, de
administração ou técnicas pertinentes.

§ 10 - Os membros do Conselho Diretor serão indicados pelo Governador do
Estado e por ele nomeados após aprovação pela Assembléia Legislativa.

§ 2° - O mandato dos Conselheiros é de cinco (5) anos, não coincidentes, admitida
uma única recondução.

§ 30 - Na hipótese de vacância o novo Conselheiro cumprirá o período
remanescente do mandato.

§ 40 - Um dos Conselheiros será o Presidente do Conselho e o Diretor-Geral da
ARSEMG.

§ 5° - O Presidente do Conselho e Diretor-Geral será escolhido pelo Conselho
Diretor, obedecendo ao sistema de rodízio, na forma e prazos definidos no
Regimento Interno, para mandato não inferior a dois (2) anos.

§ 6° - No ato da posse e no fim de seus mandatos, os Conselheiros apresentarão
declaração de bens.

Art. 17 - A remuneração dos Conselheiros será de oitenta e cinco por cento (85%)
da remuneração do Diretor-Geral.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto neste artigo a dirigente da entidade que
integre o Conselho Diretor.

ML 18 - Estão impedidos de exercer a função de Conselheiro da ARSEMG
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aqueles que:
1 - tenham vinculo de parentesco, por consangüínidade ou afinidade, até 2° grau,

com administrador ou conselheiro de empresa submetida à jurisdição da ARSEMG;
II - sejam acionistas ou sécios, com participação direta em empresa submetida à

jurisdição da ARSEMC;
111 - tenham ocupado, nos doze (12) meses anteriores à nomeação, cargo de

administrador ou conselheiro de empresa submetida à jurisdição da ARSEMG, ou
com ela mantenham vinculo empregaticio, ainda que suspenso o respectivo contrato
de trabalho;

IV - tenham exercido, nos doze (12) meses anteriores à nomeação, cargo de
direção em entidade sindical ou associação de classe representativa de empresas
submetidas à jurisdição da ARSEMG ou de empregados delas;

V - tenham exercido, nos dois (2) anos anteriores à nomeação- mandato eletivo no
nível municipal. estadual ou federal.

Art. 19- Aos Conselheiros da ABSEMG é vedado:
- receber. a qualquer titulo, remuneração e honorários de outra fonte que não a

própria Agência, percentagens e custas. salvo os vencimentos pelo exercício de
atividade de magistério;

11-exercer profissão liberal;
III - participar como controlador. administrador, gerente, preposto ou mandatário

de sociedade civil ou comercial. cujo objetivo social tenha relação com as atividades
da Agência ou das empresas por ela controladas. ou que com ela mantenham
relações comerciais de qualquer natureza;

IV - prestar serviços de consultoria;
V - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre matéria versada

em processo pendente de decisão, ou emitir juizo sobre despacho, voto ou sentença
de órgão judicial, ressalvada a critica expendida em processo de sua competência.
relativa a obra técnica ou expressa no exercido do magistério.

Art. 20- A destituição de Conselheiros da ARSEMG somente ocorrerá:
1 - em razão de condenação penal irreconivel, por crime doloso;
II - em razão de processo disciplinar conduzido na forma de lei, ou por

inflingência de qualquer das vedações constantes do artigo anterior;
111 - por desídia caracterizada pela falta a três (3) reuniões ordinárias consecutivas

da Diretoria ou vinte (20) reuniões intercaladas, ressalvados os afastamentos
temporários justificados e ratificados pelo Conselho-

Art. 21 - Expirado o mandato de Conselheiro da ARSEMG. ficam as
concessionárias e permissionárias impedidas de, pelo período de doze (12) meses,
contados do término do mandato ou da exoneração do Conselheiro, contratar, direta
ou indiretamente, seus serviços.
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Parágrafo único - A empresa que infringir a disposição deste artigo estará sujeita

às sanções de que trata o artigo 6° desta lei.
Art. 22 - A competência do Presidente do Conselho, do Diretor-Geral, dos

Conselheiros e dos Diretores constará do Regulamento da ARSEMG, aprovado por
decreto no prazo de noventa (90) dias. contados da publicação desta lei.

Ari. 23 - Ao Diretor-Geral competem a representação externa da ARSEMG e as
decisões relativas à gestão administrativa da Autarquia.

Art. 24 - As deliberações do Conselho Diretor serão tomadas por maioria de votos
dos Conselheiros presentes, com a presença de, no mínimo, quatro (4) membros,
cabendo ao Presidente do Conselho a direção das reuniões e, em caso de empate, o
voto de desempate.

Parágrafo único - As sessões deliberativas do Conselho Diretor da ARSEMG que
se destinem a resolver pendência entre o poder concedente e empresa concessionária
ou permissionária, ou entre estas e usuários, serão públicas, permitida sua gravação
por meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direito de delas obter
transcrição.

Seção V
Da Mediação e Arbitragem

Art. 25 - O processo decisório da ARSEMG obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Art. 26 - Na hipótese de reclamação de usuário ou de divergência entre prestador
de serviços públicos. a ARSEMG envidará todos os esforços para solucioná-las
através de mediação, conciliação ou arbitragem.

Art. 27 - Quando ocorrer reclamação ou divergência de que trata o artigo anterior,
as partes serão preliminarmente convocadas pela ARSEMG a fim de que se tente
solução amigável-

Parágrafo único - Havendo conciliação, lavrar-se-á termo, que será arquivado.
Art. 28 - Não sendo a solução amigável viável ou recomendável, a juízo do

Conselho Diretor, as partes em divergência serão instadas a firmar termo de
compromisso arbitral na forma da lei.	 -

Seção VI
Do Processo Administrativo

Art. 29 - Caso não haja solução através de conciliação ou arbitragem, ou se as
circunstâncias assim o recomendarem- será instaurado processo administrativo, para
conhecimento e decisão da questão.

Art. 30 - Sc houver denúncia, será realizada averiguação preliminar, cujo resultado
orientará as providências a serem tomadas.

§ 1° - As averiguações preliminares e os processos administrativos serão
conduzidos por um Conselheiro Relator.
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§ 20 - A averiguação preliminar não será objeto de divulgação, quando os indícios

de infração ou descumprimento de obrigação contratual não forem suficientes para
instauração imediata de processo administrativo.

Art. 31 - Será assegurado amplo direito de defesa inclusive com a presença de
testemunhas, em todas as etapas do processo administrativo, cujas decisões serão
publicadas em resumo no Diário Oficia! do Estado, cabendo, em qualquer fase, a
composição da lide.

Art. 32 - Quando houver indicio ou fundado receio de que o infrator, direta ou
indiretamente, cause ou possa causar, à prestação do serviço ou ao usuário, lesão
irreparável ou de dificil reparação, ou tome ineficaz o resultado final do processo,
poderá o Conselheiro Relator, por iniciativa própria ou provocação de servidor da
ARSEMU ou parte legitimamente interessada, adotar, em qualquer fase do processo
administrativo, medida preventiva.

Parágrafo único - Na medida preventiva, o Conselheiro Relator ordenará, quando
materialmente possível, a reversão à situação anterior, fixando multa diária para o
caso de descumprimento da ordem.

Art. 33 - Caberá à ARSEMG fiscalizar o cumprimento da decisão tomada e a
observância de suas condições, tanto nos casos de conciliação ou arbitragem como
nos processos administrativos.

Art. 34 - As decisões da ARSEMG não serão suscetíveis de revisão no âmbito do
Poder Executivo.

Art. 35-O Regimento Interno do Conselho Diretor e o Regulamento da ARSEMG
disporão sobre outros procedimentos a serem adotados para a solução de conflitos,
respeitado o disposto nos artigos anteriores

Seção VII
Do Patrimônio e da Receita

Art. 36- Constituem patrimônio da ARSEMG o acervo de bens móveis e imóveis.
as ações, os direitos e outros valores que lhe forem conferidos e os que vier a
adquirir.

Art. 37- Constituem receitas da ARSEMG:
- a totalidade dos recursos oriundos da cobrança da remuneração de que trata o

artigo 10;
II - dotações orçamentárias atribuídas pelo Estado em seus orçarnentos, bem como

créditos adicionais;
III - doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza:
IV - recursos provenientes de convênio, acordo ou contrato que vier a celebrar com

outro órgão de direito público ou entidade privada, nacionais ou estrangeiros;
V - recursos oriundos do recebimento de multa;
VI - o resultado das aplicações financeiras de seus recursos;
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VII - recursos oriundos de outras fontes.

Seção VIII
Do Regime Econômico e Financeiro

Mi. 38-O exercício financeiro da ARSEMG coincidirá com o ano civil.
Art. 39 - O orçamento da Autarquia é uno e anual e compreende as receitas,

despesas e investimentos dispostos por programas.
Mi. 40- Ao Tribunal de Contas será submetido, anualmente, o balanço financeiro

das atividades da ARSEMG.
Art. 41 - E vedado à ARSEMG realizar despesas que não se refiram aos seus

serviços e programas, podendo, entretanto. incentivar e apoiar entidades associativas.
educativas e culturais que contribuam para a consecução das suas finalidades.

Seção IX
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 42-O regime jurídico dos servidores da ARSEMG é o definido no parágrafo
único do artigo 1° da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 43 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão, com seus fatores de
ajustamento. constantes do Anexo desta lei, passando a integrar, sob o título de
Anexo XL. a Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1991

Parágrafo (mico - Os ocupantes dos cargos de que trata este artigo fazem jus a
verba anual, a título de pró-labore, relativa ao Grupo 1, a que se refere o artigo 45
desta lei e de conformidade com o disposto no Decreto n° 39.381, de 12 de janeiro de
1998.

Art. 44 - Fica criado 1 (um) cargo de Diretor Geral da autarquia ARSEMG, de
provimento em comissão, com a remuneração mensal estabelecida na forma abaixo:

Vencimento Representação
R$2.250.00 R$3.750.00
Art. 45 - Fica a autarquia criada nesta lei incluída no Grupo 1 constante do Anexo

1. a que se refere o artigo 6° do Decreto n°36.796. de 19 de abril de 1995.
Mi 46 - Até a criação de seus cargos efetivos, a ARSEMG poderá requisitar

servidor da Administração Direta ou Indireta do Estado de Minas Gerais ou solicitar
a cessão de servidor federal ou municipaL com ônus para a origem, desde que
venham mantendo vinculo com ela durante pelo menos um (1) ano antes da
requisição ou solicitação.

§ 10 - Os servidores requisitados da administração do Estado de Minas Gerais que
exercerem função de coordenação técnica farão jus à gratificação temporária por
atividade específica correspondente a dez por cento (10%) da remuneração do
Diretor Geral.

§ 20 - O pagamento da gratificação de que trata o parágrafo anterior será efetuado
pela ARSEMG, que também reembolsará os órgãos ou entidades de origem pela



rAC
627

remuneração dos servidores requisitados.
Capítulo ifi

Disposições Finais e Transitórias
Art. 47 - As atuais concessões e permissões outorgadas a empresas públicas e

sociedades de economia mista ou a empresas privadas poderão deixar de ser
renovadas, a critério do Poder Executivo.

MI. 48 - Aos credenciamentos ou permissões do serviço de exame de sanidade
física e mental e de exames psicotécnicos de que trata a Resolução n° 449. de 17 de
fevereiro de 1972, do Conselho Nacional de Trânsito, necessários para a obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação, que estiverem com o prazo vencido, e as que
estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação
anterior, aplica-se o disposto no artigo 42, § 20, da Lei Federal n° 8.987. de 13 de
fevereiro de 1995.

Art. 49 - Na instalação do primeiro Conselho Diretor da ARSEMG, um
Conselheiro terá mandato de cinco (5) anos. dois Conselheiros terão mandato de três
(3) anos e dois Conselheiros terão mandato de dois (2) anos, circunstância que
constará dos respectivos atos de designação.

Parágrafo único - Na recondução de qualquer Conselheiro. será observada, em
relação à duração do mandato, o disposto no artigo 16, § 20. desta lei.

Art. 50 - Até trinta (30) dias após a publicação do decreto de que trata o artigo 22
desta lei, a ARSEMG passará a ter o controle sobre todos os contratos de serviços
públicos concedidos, permitidos ou autorizados que estiverem em vigor na época,
firmados por órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta do Estado.

Art. 51 - Para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de quinhentos e setenta e dois mil
oitocentos e sessenta e um reais e setenta centavos (R5572.861.70), observado o

g	disposto no artigo 42 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 52 - Fica criada comissão composta dos Secretários Adjuntos de Planejamento

e Coordenação Geral. de Recursos Humanos e Administração e da Fazenda, com a
incumbência de, no prazo de sessenta (60) dias contados da publicação desta lei,
providenciar os atos necessários à efetiva instalação da autarquia criada.

Parágrafo único - A Comissão terá um Presidente, eleito dentre seus membros.
Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 54 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo
(a que se refere o artigo 43 da Lei n°, de de de 1998)

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos - ARSEMG

Anexo XL
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Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos - ABSEMG

(a que se refere o artigo 2° da Lei no 10.623, de 16 de janeiro de 1992)
Unidade Denomin Númer Fator de
Administ ação	o de Ajustam

rativa do Cargo Cargos ento
Diretoria Diretor	01 1.61924
Econômi

ca
Diretoria Diretor	01 1,61924
Técnica
Diretoria Diretor	01 1,61924
Jurídica 1
Diretoria Diretor	01 1,61924

de
Administ

ração e
Finanças
Ouvidori Diretor	01 1,61924

a	 --
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Administração Pública e de

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIO S

Da Sra. Regina Assumpção. Senadora, comunicando, em atenção a requerimento
do Deputado Carlos Pimenta, que vem mantendo contatos com as autoridades
competentes buscando a liberação de recursos para o combate â dengue no Estado. (-
A Comissão de Saúde.)

Do Sr- Roberto Camargo Scalise, Delegado Regional de Policia da Policia Federal.
informando, em atenção a requerimento do Deputado João Leite, quêa sentenciada
Sanniza Fátima Fontes Mendes foi transferida para a Penitenciária Industrial
Estêvão Pinto e vem recebendo tratamento digno. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

Da Sra. Inês Maria Dutra e Silva. Promotora de Justiça do Ministério Público do
Estado, e outros, comunicando que o Oficio n° 484/98/SGM que encaminhou
requerimento da Comissão de Direitos Humanos, foi remetido à Promotoria de
Justiça de Defesa do Cidadão, para as devidas providências. (- A Comissão de
Direitos Humanos)

23 Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N° 1.716198

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Sitio da Esperança com sede
no Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social Sítio da

Esperança. com sede no Município de Visconde do Rio Branco.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Ambrõsio Pinto
Justificação: A entidade Obra Social Sítio da Esperança é uma sociedade sem fins

lucrativos, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, na zona rural do
Município de Visconde do Rio Branco, na localidade denominada Santa Rosa, e tem
por objetivo prestar assistência social a drogados, alcoólatras, aidéticos, mulheres
grávidas, crianças, adolescentes, idosos e desempregados, dispensando-lhes apoio de
toda a ordem. Sua diretoria é composta de pessoas idôneas e que não recebem
remuneração pelo exercício de suas funções.

A entidade preenche todos os pressupostos legais para que seja declarada de
utilidade pública. Solicitamos, portanto, a aprovação dos nobres pares a esta
proposição.

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

Comunicações
- São tambëm encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Alencar da

Silveira Júnior e Wanderlev Ávila.	 =
2a Parte

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à 2 Parte

da reunião. compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e os
oradores inscritos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima
reunião.

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

na reunião pelos Deputados Alencar da Silveira Júnior - falecimento do Sr. Eugênio
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Augusto de Azeredo Coutinlio. em Belo Horizonte; e Wanderley Avila - falecimento
do Sr. Sérgio Henrique Soares Fulgêncio, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.).

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

inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião
extraordinária de nmanhã dia 28. às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de arrianhã . às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 82a REUNIÃO ESPECIAL, EM 15/4/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Jorge Eduardo de Oliveira

Sumário-. Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Apresentação dos componentes da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do
Senador Sebastião Rocha, dos Srs. Horácio Navarro Cata Preta e Josué & Oliveira
Rios, da Sra. Stael Christian Riani. do Sr. Emerson Fidélis Campos e do Deputado
Geraldo Nascimento - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús
- Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Dmval
Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquuuo - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Maria
José Haueisen - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rêmolo Ajoise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 8h42min. declaro aberta a

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

Ata
- O Deputado Gemido Nascimento. 2°-Secretário" ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da teleconferêncrn sobre
planos e seguros privados de assistência à saude.

Apresentação dos Componentes da Mesa
O Sr. Presidente - Compõem a Mesa os Exmos. Srs. Senador Sebastião Rocha,

relator do projeto de lei sobre planos de saúde; Horácio Navarro Cata Preta,
Presidente da Comissão Técnica de Seguro-Saúde da Federação Nacional das
Empresas de Seguros Privados e de Capitalização - FENASEG -; Josué de Oliveira
Rios. Consultor Jurídico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC -;
Stael Christian Riani, Inspetora Regional do Ministério da Justiça em Minas Gerais;
Emerson Fidélis Campos; Diretor-Presidente da UNIMED-BH - Cooperativa de
Trabalho Médico; e Deputado Gemido Nascimento, Presidente da Comissão de
Defesa do Consumidor.

Palavras do Sr. Presidente
Senhores componentes da Mesa, senhoras e senhores. os caminhos da democracia

no Brasil vão rumo à crescente consciência do povo sobre seus direitos e deveres.
Uma população consciente e bem-informada é capaz de exercer fiscalização e
controle tanto sobre a administração pública como sobre a iniciativa privada, zelando
para que uma e outra não se desviem dos compromissos sociais a que estão
obrigadas.

No Brasil. os chamados planos de saúde e as empresas de seguro-saúde exercem a
assistência suplementar no setor. Suas práticas, entretanto. têm dado origem a uma
série de dúvidas e conflitos que abarrotam os órgãos de defesa do consumidor com
milhares de reclamações, chegando muitas delas até aos tribunais.

O fato revela de um lado, que nossa gente está mais cõnscia de suas prerrogativas
e busca os meios para fazer com que elas prevaleçam; de outro, mostra que falta unia
legislação adequada. capaz de apontar, com clareza, a solução para os conflitos de
interesse entre os usuários e as empresas prestadoras de serviços de saúde.

Reclamações a respeito da limitação do período de internamento em UTIs e CTI5,
da recusa de atendimento sob a justificativa de doença pré-existente e de aumento de
mensalidades, segundo fórmulas que penalizam especialmente os mais idosos, têm
chegado em grande quantidade a nossos PROCONs.

A Assembléia de Minas. sensível a essas questões, faz-se mais uma vez parceira da
sociedade para responder aos anseios legítimos do nosso povo. Valendo-se das
facilidades que os meios de comunicação oferecem, o parlamento mineiro estk por
intermédio desta teleconferência, realizada por solicitação da Comissão de Defesa do
Consumidor desta Casa, presidida pelo Deputado Gemido Nascimento, levando o
debate da matéria às mais diversas regiões do Estado.

A exemplo do que ocorreu com promoções semelhantes. esperamos que esta
também tenha a plena participação dos presentes e dos telespectadores que nos
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honram com sua audiência. Pretendemos, dessa forma proporcionar as condições
para que, da discussão democrática e da mobilização da comunidade, possa nascer
unia nova compreensão dos problemas que estaremos discutindo: uma compreensão
que possa contribuir para a elaboração das leis necessárias para balizar um novo
modelo de relações entre os consumidores e as empresas do setor.

Queremos apresentar nosso reconhecimento aos debatedores que vêm partilhar
seus ideais, seus conhecimentos técnicos e sua rica vivência. Somos ainda gratos a
todos aqueles cuja colaboração tomou possível este encontro. Desejamos a todos um
bom trabalho e um bom-dia.

Palavras do Senador Sebastião Rocha
O Sr. Presidente - hiicialmente, vamos passar a palavra ao Exmo. Senador

Sebastião Rocha, relator do projeto de lei sobre planos de saúde, em tramitação no
Congresso Nacional, que disporá de até lO minutos para o seu pronunciamento.

- O Senador Sebastião Rocha - Eminente Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
prezados debatedores. Deputados. Deputadas, povo de Minas Gerais, é com imenso
prazer que estou aqui para, nesta oportunidade, participar deste debate, a que faço
referência como exercício da democracia plena.

Não poderia deixar de parabenizar a Assembléia Legislativa de Minas Gerais pela
iniciativa de promover esse projeto de interiorização, que tem como fundamento dar
conhecimento ao povo de todo o Estado de Minas Gerais dos trabalhos dos
parlamentares diante de projetos dessa envergadura, como esse dos planos de seguros
de saúde. Minas Gerais respira o sentimento de liberdade. Sempre foi assim. E um
prazer muito grande estar nesta bela Capital.

Esse projeto sobre planos de seguros de saúde teve a sua tramitação iniciada no
Senado da República em 1993, quando foi apresentado pelo eminente Senador Irar.
Saraiva. Foi aprovado em 1994 e seguiu para a Câmara dos Deputados. Retomou de
lá no mês de outubro de 1997. E interessante dizer que, quando ele saiu do Senado,
tinha apenas um artigo quanto ao mérito e mais dois artigos convencionais, ou seja.
determinando que "esta lei entra em vigor na data de sua publicação" e "revogam-se
as disposições em contrário". Eram três artigos. sendo que, quanto ao mérito do
projeto, só havia um, que proibia qualquer exclusão na cobertura de procedimentos e
doenças. quando da realização de contratos com operadoras de planos e seguros de
saúde privados.

O projeto foi encaminhado à Câmara dos Deputados e retomou com 38 artigos.
aproximadamente - 36 de mérito e 2 convencionais -, que modificaram
completamente a idéia do Senador Iran Saraiva e também a proposta aprovada pelo
Senado em 1994. Quando ele retornou da Câmara para o Senado, veio trazendo no
seu contexto várias e profundas exclusões, exatamente na contramão daquilo que
pretendiam o Senador Iran Saraiva e o próprio Senado da República, quando o
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aprovou em 1994.

Vou falar primeiro sobre a tramitação, de forma rápida para depois tecer alguns
comentários sobre o projeto em si. O projeto está na Comissão de Assuntos Sociais.
Sou o relator indicado pelo Presidente da Comissão, Senador Ademir Andrade. e
apresentei o meu parecer aproximadamente três semanas após a entrada do projeto
no Senado da República.

Desde então, estamos aguardando unia oportunidade para votarmos o projeto.
Ocorre que foi gerada em tomo do projeto uma grande polêmica em função
exatamente disso, porque um projeto com 1 artigo passou a ter 36. tendo sido
totalmente modificado quano ao mérito.

Ficou, então. urna dúvida. Uma dúvida do ponto de vista de interpretação
regimental. Tratava-se do mesmo projeto, modificado pela Câmara dos Deputados,
na forma de substitutivo, ou tratava-se de um projeto novo, haja vista que o próprio
Governo encaminhou à Câmara dos Deputados. quando da tramitação desse projeto,
um projeto do Executivo, que lá também foi juntado aos demais projetos de iniciativa
dos Deputados? Ao final, parece que mais de 30 projetos foram juntados. O relator,
Deputado Pinheiro Landin, trabalhou na análise de todos esses projetos,
transformando-os em substitutivos. Então, essa polêmica da interpretação do
Regimento retardou a decisão de se votar no Senado esse projeto. Ele foi incluído na
pauta de convocação extraordinária, em janeiro, e mesmo assim não foi possível
votar, devido às divergências políticas, além desse impedimento regimental. E como
foi considerado um projeto que nasceu no Senado, foi à Câmara e voltou na forma de
substitutivo, o Senado só pode fazer supressões. E importante que eu diga isso para
que as pessoas de todo o interior do Estado de Minas Gerais que estão me ouvindo
entendam que nós, do Senado. só podemos fazer cortes, supressões, não podemos
incluir nenhuma palavra nova para modificar a redação do dispositivo do projeto. Só
podemos fazer cortes. e isso limitou o Senado. Limitou o trabalho do relator também.
Se fosse considerado um projeto originário da Câmara. então poderíamos modificá-
lo, inclusive quanto à redação, e até incluir propostas novas no contexto do projeto, o
que não é possível. Essa limitação criou esse impedimento regimental e também
provocou um impasse político, que está retardando. sobretudo. a votação do projeto.
Quero explicar que sou do PDT do Amapá, partido de oposição no Congresso
Nacional, tuas mesmo os Senadores da base governista têm divergências profundas
com relação ao texto da Câmara, que é o texto preferencial do Governo, é o texto que
o Governo quer aprovar. Aliás, o Ministro José Serra, convocado por nós, da
Comissão de Assuntos Sociais, já oficializou sua presença na Comissão dia 23 de
abril, quinta-feira da semana que vem. A sua presença na Comissão tem também
como objetivo eliminar esse impasse político para que se possa votar ou, então,
aprovar o projeto da Câmara com algumas das modificações que fiz, as quais
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apresentarei daqui a pouco. Fiz 25 modificações e não tenho a expectativa de que
todas sejam aprovadas, mas espero que pelo menos uma parcela delas possa ser
incorporada ao projeto. Ou então, para que se possa rejeitar esse projeto na forma
como está proposto e iniciarmos, com um projeto novo, que é exatamente o que
defendem os órgãos de defesa do consumidor, as entidades da área médica e algumas
operadoras. como a UNIMED. Eles pedem a rejeição plena do projeto como um todo
e que se comece a trabalhar um projeto novo.

O projeto foi estruturado na Câmara. porque não era essa a intenção do Senador
Iran Saraiva quando o apresentou em 1994. Ele queria apenas criar uma lei que
proibisse a selvageria que acontece hoje no setor de planos e seguros de saúde.

O Governo quis ir mais fundo no processo. Ele elaborou um projeto, como eu
disse, que encaminhou à Câmara, estabelecendo a estruturação de todo o setor. O
Governo se preocupou com o controle e a fiscalização das operadoras, para ter
conhecimento do total de usuários de todas elas, quanto arrecadam, porque esse, de
fato, é um mercado que trabalha quase que na informalidade. O Governo não dispõe
de nenhum controle hoje. Existe um pouco sobre as seguradoras, mas sobre as
empresas de planos e seguros de saúde e sobre as cooperativas não existe, hoje,
qualquer informação oficial que possa ser colocada dentro de uma linha de
credibilidade plena.

Esse setor é muito importante para a sociedade como um todo, porque atende a 40
milhões de brasileiros, tem a perspectiva de atender de 60 a 70 milhões e movimenta
R$18.000.000.000.00 por ano. Então, é um setor muito importante, que contribui,
certamente, para dar garantia à saúde da população que tem condições de pagar.
Então, é um setor importante para todos nós.

O Governo estruturou o projeto da seguinte forma: primeiro, uma parte trata desse
processo de fiscalização e controle das empresas; depois, a relação entre as empresas,
as operadoras e os usuários.

No meu entendimento, esse é o ponto mais importante do debate, para que
possamos informar aos Deputados e às pessoas que estão nos assistindo sobre essa
parte que para mim é essencial no projeto, que é a relação entre as operadoras e os
usuários. os consumidores- Isso, no meu entendimento, é que hoje interessa falarmos
para os usuários, para os consumidores.

Então, o projeto, por exemplo, trata de alguns assuntos de extrema importância,
como as carências nos planos e seguros de saúde, os reajustes por faixa etária, a
questão da cobertura, se abrange ou não abrange determinadas doenças e
determinados procedimentos, e a questão dos aposentados e dos demitidos. Entre
outras coisas. esses são os pontos principais.

Além disso, o projeto abre o mercado para o capital estrangeiro. Eu dei parecer
contrário a isso, se, depois, for interesse debatermos, aprofundarmos esse debate,
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responderemos algumas perguntas a respeito do que me motivou a dar parecer
contrário a esse artigo, a esse dispositivo que abre o mercado para o capital
estrangeiro. Mas como eu considero que o essencial é discutirmos essa relação entre
usuários e operadoras, nesse momento, então. vou me prender um pouco mais nesses
aspectos.

Quanto à carência, o projeto que veio da Câmara prevê carência máxima de seis
meses para qualquer tipo de procedimento, por exemplo, se o plano der cobertura a
transplante, a carência máxima será de seis meses. Se der cobertura a cirurgias
cardíacas e cirurgias neurológicas, a carência máxima será de seis meses. Se der
cobertura a qualquer outro procedimento, a carência, no máximo... - pode não ter
carência nenhuma, pode ser que a operadora ofereça um plano sem nenhuma
carência. Para parto é que houve unia variação. Incluíram um dispositivo que
estabelece carência de 10 meses para parto. Eu, a princípio, dei parecer contrário a
esse dispositivo porque defendo que a carência também seja de seis meses para parto,
porque parto é um procedimento barato, é um procedimento de baixo custo,
comparado com um transplante, por exemplo. Como é que um transplante renal, ou
de outro órgão, se houver cobertura no piano, vai ter carência de seis meses, e um
parto, que é um procedimento de baixo custo, terá uma carência de 10 meses? Mas as
operadoras explicam que é para se protegerem daquelas pessoas que, eventualmente,
iriam ingressar num plano apenas para dar cobertura à gravidez e, depois. ao nascer
o bebê, abandonariam o plano. Para evitar esse tipo de procedimento é que as
operadoras defendem a carência de dez meses para parto.

Reajuste por faixa etária: em termos de carência, hoje o mercado não tem um
padrão. Tem carência de dois anos, dois anos e meio, três anos, mas, em geral, varia
entre seis meses e um ano. Como hoje está no projeto o reajuste por faixa etária, e
como posicionei-me com relação a isso hoje, o reajuste por faixa etária é aleatório.
Na hora de assinar o seu contrato você não sabe qual a faixa etária em que vai haver
alteração e modificação no preço e qual o percentual de reajuste. Então, nesse
aspecto, o projeto da Câmara traz alguma proteção ao consumidor, quando estabelece
que, na assinatura do contrato. já tem que constar quando vai haver o reajuste e o
percentual do reajuste. Então. você vai assinar o seu contrato sabendo. Aí, facilita
para o consumidor, porque ele vai consultar várias operadoras e ver qual lhe oferece
a melhor opção.

O projeto também estabelece proibição para o reajuste acima dos 60 anos, só que
com uma ressalva: para que você seja beneficiário dessa vedação do reajuste. você
terá de ter mais de dez anos de contribuição. Ai eu fiz uma alteração no parecer
eliminando essa ressalva, quer dizer: acima de 60 anos, independentemente do
tempo de contribuição, o usuário estaria isento de reajuste por faixa etária, mas isso
não tem o apoio do Governo nem das operadoras.
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Quanto a doenças preexistentes, o projeto já traz uma proteção ao consumidor.

Hoje o mercado não atende a doença preexistente. Se a doença é descoberta no
decorrer da execução do plano, pode ser câncer, diabetes. AIOS, ou qualquer outra
patologia preexistente, é diferente, mas se o plano descobre que você já tinha essa
doença quando o contrato foi assinado, ele pode rescindir o contrato e a pessoa não
terá mais direito ao tratamento. O projeto prevê que, se se descobrir isso dentro de
dois anos e se se conseguir provar que o usuário tinha conhecimento daquela doença,
a operadora também poderá romper o contrato. Mas, se se descobrir isso depois de
dois anos - vamos supor que alguém ingresse no plano, tenha um câncer e esteja se
tratando e não procure o plano durante esses dois anos; depois desse tempo, a
operadora não poderá fazer mais nada. Não vai poder rescindir o contrato, como
poderia fazê-lo se tivesse descoberto antes dos dois anos. Então, é como se fosse uma
carência de dois anos, para casos de doenças preexistentes, Bom, isso eu não pude
mudar. Apenas coloquei no parecer que não haja discriminação com a doença
preexistente, que fosse fixada uma carência máxima de seis meses. Embora eu não
tenha escrito isso, na interpretação do projeto, como é estabelecida uma carência
máxima de seis meses e como retiro a possibilidade de a empresa rescindir o
contrato, quando suprimi essa parte que permite a rescisão do contrato mediante a
descoberta ou constatação da doença preexistente, ficaria essa doença preexistente
submetida também ã carência de seis meses.

O grande problema do projeto é que ele exclui procedimentos diversos, como
transplantes, como próteses. como a alta complexidade, que nem os médicos e nem o
Ministério da Saúde conseguem definir realmente o que seja. O projeto prevê que
essa definição seja feita pelo Conselho Nacional de Saúde, mediante a orientação do
Conselho Nacional dos Seguros Privados, que é o órgão regulador de todo esse setor.

Não sabemos o que é alta complexidade, mas, na nossa interpretação, pode ser
câncer. AIOS, cirurgia cardíaca ou cirurgia neurológica.

O transplante renal e o de córnea não são de custo elevado. Sai mais barato para
uma operadora proporcionar ao seu usuário um transplante de rins do que garantir-
lhe a hemodiálise com a freqüência necessária de uma ou duas sessões mensais.
durante anos e anos. Um transplante de rins, vamos dizer que custe R$I2.000.00 ou
R$15.000.00. Um renal crónico que faz hemodiálise custa para o SUS, por mês,
RS900.00, o que, por ano, dá R$12.000.00. Fica, então, mais barato fazer o
transplante.

Os transplantes de medula, de coração, de flgado e de pulmão são os mais caros,
mas, em contrapartida, são mais raros. Nenhuma operadora iria quebrar em razão da
cobertura dos transplantes, porque esses custos seriam diluídos por toda a clientela
de 40 milhões de pessoas: cada um pagando um pouquinho para que todos tivessem o
direito.
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Assim, o que defendo no projeto é que não haja a exclusão da alta complexidade, e
sim um sistema de garantia para as operadoras, autorizando-as a constituírem fundos
seguradores.

As seguradoras já fazem os chamados resseguros. A UN[MED já tem a sua
seguradora, e as operadoras de planos de seguros certamente vão ter que recorrer a
esse sistema de seguros, para que possam suportar a sobrecarga.

Isso é o que diz o projeto. mas acontece que não tem a simpatia do Governo nem
das operadoras. e, ai. há um impasse, porque as entidades de defesa do consumidor
protagonizam essa cobertura universal que o projeto não permite.

Há também um pequeno avanço no que diz respeito aos aposentados e aos
demitidos.

O indivíduo que trabalha numa empresa que lhe paga um plano de saúde. ao  se
aposentar ou ao ser demitido, deixa de ter direito àquele plano. As vezes, ele é
beneficiário há 25 anos, e, ao se aposentar ou ser demitido, perde tudo. A lei, no
entanto, permite que, se o indivíduo fizer o pagamento que é de responsabilidade do
empregador. ele pode continuar no mesmo piano. Em geral, isso é boa porque os
planos coletivos, que são os que as empresas pagam para seus funcionários, não
limitam carência nem cobertura. Geralmente não se tem carência. e a cobertura é
muito mais ampla do que um plano individual ou do que um plano familiar.

O que acontece normalmente é que aquele que sai de uma empresa ou se aposenta
e resolve contratar outro plano, já está numa faixa etária que vai obrigá-lo a pagar
um valor muito maior e não vai ter a mesma cobertura que tinha antes por aqueles
valores que ele ou a empresa pagavam. As empresas pagam 100% ou uma parte
apenas, e o trabalhador paga outra parte. Nesse caso, o usuário teria que se
responsabilizar pela parte da empresa também.

Trata-se de algo um pouco complexo, porque quando se é admitido. dificilmente
há dinheiro para pagar um seguro, e, como na aposentadoria os vencimentos são
reduzidos, pode-se ter dificuldade de continuar pagando o seguro. Entretanto, é mais
fácil fazer isso do que ingressar num projeto novo.

Para concluir. Sr. Presidente, quero falar um pouco sobre como está a oferta dos
planos. A lei prevê um plano-referência, que seria como um plano-padrão, que todas
as operadoras têm que oferecer. O usuário não é obrigado a comprar, mas a
operadora, para funcionar, tem que ter a autorização dos órgãos públicos e
fiscalizadores, no caso, a Superintendência de Seguros Privados - a SUSEP - e o
Conselho Nacional de Seguros Privados. Para funcionar, a operadora tem que
oferecer esse plano-referência, que é o que dá uma cobertura maior e que é mais
abrangente.

Ai o Governo propôs também a possibilidade de constituição de quatro planos
mínimos: um ambulatorial. que só atende consultas, exames, procedimentos
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ambulatoriais - a hemodiálise pode estar incluída aqui -, a quimioterapia, a
radioterapia. em alguns casos, porque não há internação, é feita em nível
ambulatorial.

O plano ambulatorial por si só, se considerássemos que o paciente só teria essa
necessidade, seria bom, porque não exclui nada. Todo e qualquer procedimento
possível em nível ambulatorial está garantido.

Existe o plano hospitalar, que não é bom de forma nenhuma, nem se fosse tratado
isoladamente, porque exclui a alta complexidade. Você faz o plano hospitalar, mas se
precisar de tratamento - e estamos imaginando, porque isso não está escrito - de
A[DS, câncer, de cirurgia cardíaca ou de cirurgia neurológica, você está fora, porque
o plano não cobre. E um plano mínimo que não cobre a alta complexidade.

Você teria o plano obstétrico, só para os casos de assistência ã gravidez, ao parto e
puerpério. que dá direito ao renascido de ingressar no plano imediatamente, sem
carência. Durante 30 dias, os pais têm direito a que o filho seja atendido. Passados os
30 dias, ele tem de ingressar no plano oficialmente, sem nenhuma carência. O plano
odontológico dá cobertura a todos os procedimentos, exceto aos de ordem estética.

O que acontece? Nós, que somos médicos, não compreendemos que o doente possa
ser tratado de forma segmentar, ou seja, você vai ao consultório, tem uma dor no
abdômen, faz todos os exames, e o médico constata que é apendicite. Você não
poderá ser operado pelo seu plano, porque ele não dá direito a internação nem a
procedimento cirúrgico. Ele só dá direito a assistência ambulatorial. e o paciente terá
de procurar o SUS. Ou é uma dor no tórax; o médico faz todos os exames
ambulatoriais, constata que você está com infarto do coração, e você não pode ser
internado, porque o plano não lhe dá cobertura de internação.

Da mesma forma, se você tiver só um plano hospitalar e tiver um atendimento
qualquer pelo plano: você internou, operou de vesícula e precisa fazer curativos e
acompanhamentos de:. consulta e ambulatório, não tem cobertura ambulatoriaL
porque o seu plano é hospitalar.

Não entendemos dessa forma. No nosso entendimento, o correto seria juntar pelo
menos o plano ambulatorial e o hospitalar. Os dois teriam de caminhar juntos. O
obstétrico, a mesma coisa. De repente a mulher grávida tem uma complicação, que
pode ser de vários tipos, pneumonia, apendicite, uma necessidade de internação
durante a gravidez, que extrapola os procedimentos de assistência à grávida; não
poderá ser internada não poderá ser tratada pelo plano. Por isso dizemos que o SUS
subsidia esse setor, porque é obrigado a tratar dos usuários a partir do limite onde se
encerra a cobertura dos planos.

O SUS, o Governo, está subsidiando esse setor de duas maneiras: dessa forma,
tratando todos os procedimentos de alto custo, e aí fala-se no ressarcimento; e, agora,
o projeto prevê, e por isso ele é bom, que as empresas dos planos ou seguros terão
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que ressarcir ao SUS as despesas dos usuários por ele atendidos.
Vão ressarcir o quê? Quem vai procurar um hospital público para se tratar, tendo

um plano de saúde que cobre aquele procedimento? Só em caso de urgência. Você
tem um acidente de trânsito próximo a um hospital público, a um pronto-socorro
público, será levado para lá, o local mais próximo. Só nesses casos haverá
ressarcimento, porque o plano não vai cobrir transplante, não vai cobrir alta
complexidade. Não haverá o que se ressarcir.

Se você precisar de uma cirurgia cardíaca e for fazê-la em um hospital público, não
terá do que ser ressarcido, porque o seu plano não cobre cirurgia cardíaca.

O ressarcimento não é objetivo do Governo. O objetivo do Governo não é
desonerar o SUS, embora esse seja o discurso. O objetivo do Governo é controlar,
para que não haja dupla cobrança. Foi colocado em audiências públicas. no Senado,
que há um grande percentual de dupla cobrança. O usuário interna-se pelo plano, e o
hospital cobra, também, pelo SUS.

O SUS teria, a partir dessa lei, um cadastro de todos os usuários, porque a
operadora é obrigada a oferecer esse cadastro. Então, eles teriam esse controle para
evitar a dupla cobrança.

Em resumo, é isso. Propus o fim desses planos mínimos no meu parecer, porque
não compreendo exatamente como se possa dar um tratamento segmentado para um
cidadão. Muito obrigado, Presidente.

Palavras do Sr. Horácio Navarro Cata Preta
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Dr. Horácio Navarro Cata Preta, Presidente da

Comissão Técnica de Seguro-Saúde da Federação Nacional das Empresas de Seguros
Privados e de Capitalização - FENASEG -, que também disporá de 10 minutos para
o seu pronunciamento.

O Sr. Horácio Navarro Cata Preta - Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz.
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas, a FENASEG, aqui representada por
mim agradece a oportunidade de estar aqui. neste debate extremamente
democrático, para colocação dos pontos de vista do segmento representado pelas
seguradoras, que, dentro do contexto de cerca de 40 milhões de pessoas atendidas por
planos e seguros privados de saúde, hoje da cobertura a cerca de 5 milhões de
pessoas.

Antes de entrar no mérito do projeto, eu gostaria de fazer uma pequena
consideração. Desde o início, tanto os seguros-saúde quanto os planos de saúde
começaram por uma opção pessoal dos consumidores. Inicialmente. nos idos dos
anos 60. algumas indústrias em São Paulo decidiram que seria mais interessante elas
próprias proverem assistência médica para os seus funcionários que utilizar a
assistência dos antigos institutos de aposentadoria e pensões ou a da rede pública dos
Estados e municípios.
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Posteriormente essa prática se mostrou extremamente interessante e bem mais

simples. E são as empresas que dão cobertura para 3/4 desses 40 milhões. Destes. 30
milhões são empregados de empresas - e são as empresas que pagam - e 10 milhões
têm pianos individuais. Quando as empresas compram isso, elas estão efetivamente
desonerando o SUS, porque, se adquirem serviços de saúde junto a provedores
privados, elas não estão utilizando a rede pública. Mesmo com planos limitados, em
algumas situações, elas ainda desoneram, porque aliviam as filas, a demanda sobre
os hospitais e uma série de outras coisas. A quantidade de itens que hoje são
excluídos, apesar de haver muitas reclamações junto aos PROCONs. se comparada
ao universo coberto, não é tão significativa.

Vamos entrar no mérito do projeto. A base da teoria de qualquer seguro é o
mutualismo, que pressupõe que, se muitos pagarem pouco, poucos poderão utilizar a
cada mês. Essa é a teoria básica. E mais ou menos - e com isso todos têm bastante
intimidade - como as despesas de um condomínio. Se um único condômino arcasse
com elas, seria complicado, mas, rateadas entre todos, fica bastante simples.

No caso de planos de saúde, de uma maneira geral, é exatamente isso que
acontece. As pessoas que se utilizam dos serviços, na prática. ao final do mês - se
fosse possível fazer isso -, iriam ratear as despesas entre todos os participantes.
Como isso é operacionalmente impraticãvel, fazemos isso em regime de pré-
pagamento. E esse regime de pré-pagamento é baseado em estudos atuariais. A
palavra atuarial não é de domínio amplo, mas refere-se a um especialista que estuda
estatística, matemática, economia e que faz uma série de cálculos com uns nomes
complicados, como, por exemplo, tábua de morbidade. tábua de mortalidade, etc. Ao
fazer os cálculos, ele determina o valor da mensalidade que cada participante do
plano ou do seguro deve pagar a cada mês, dentro de determinadas condições. Hoje,
em todos os contratos existentes na praça, está claramente definido o que cobrem e o
que não cobrem. Portanto, quando o consumidor adquire um contrato, ele conhece.
de antemão, a cobertura que lhe está sendo oferecida.

Esse projeto tem um grande mérito, que é o de nivelar as operadoras num mesmo
patamar. Hoje, temos seguradoras totalmente regulamentadas pela Superintendência
de Seguros Privados, com uma série de regras, e seguradoras sem regra nenhuma.
Esse projeto traz uma série de situações novas. A partir da aprovação desse projeto,
nenhuma operadora poderá cancelar os contratos, a não ser no caso de
inadiniplência, após 60 dias, ou no caso de fraude. Não haverá mais limitação do
tempo de internação. As carências terão seus prazos reduzidos para seis meses,
conforme já mencionado, ou para dez meses, nos casos de parto. Quanto às
preexistências, existe uma justificação de natureza legal, porque o Código Civil em
vigor, no art. 1.432, impede, proíbe que as seguradoras assumam riscos decorridos.
ou seja, riscos já conhecidos. Quer dizer, se alguém já tem uma doença conhecida, é
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possível fazer um seguro para ele, mas o custo será exatamente o valor do
tratamento, pois não é mais um risco, mas uma certeza.

Outra coisa importante nesse projeto é que ele também cria uma cobertura para
aposentados e demitidos. Ai existem algumas controvérsias, porque essa cobertura
poderá, inclusive, gerar problemas para aqueles que já estão com algum beneficio,
por parte das empresas que concedem o beneficio de continuação do plano de
aposentadoria, ou para os demitidos. Quando falo em complicação, refiro-me ao
aumento de custo para as empresas que vão ter de arcar com o pagamento desse
plano. Um avanço bastante significativo é o ressarcimento que as empresas farão aos
hospitais da rede do SUS, quando estes atenderem qualquer um de seus associados e
segurados.

Esse projeto, do ponto de vista das seguradoras. agrega uma série de beneficios
para os segurados, ao introduzir o piano de referêzïcia. que é um plano amplo, com
cobertura bastante ampla, e implicará num novo patamar de custos, sobre o qual
teremos de pensar. Gostaria de frisar, novamente, que 30 milhões de pessoas têm
seus planos pagos pelas empresas. E preciso que essas empresas estejam de acordo
com o pagamento desse aumento e que os outros 10 milhões também concordem em
pagar por essa ampliação de cobertura. E preciso deixar ao pagador a opção de um
plano completo ou não. Essa opção deve ser concedida, acho eu, em qualquer
situação. ao comprador, sob pena de obrigá-lo a comprar um produto amplo e geral,
em que, talvez, ele não tenha interesse, por qualquer razão de natureza particular.

Finalizando, esse projeto também traz uma nova reordenação do setor. Ele permite
o nivelamento da concorrência.

Ele permite que todas as operadoras passem a concorrer em condições iguais no
mercado e introduz também um fato novo: cria. nos seus arts. 17 e 18, regras para o
credenciamento de médicos. hospitais, etc., coisa que hoje não existe. o que provoca
uma série de problemas de relacionamento.

Eram esses os comentários. Depois, voltaremos para as perguntas.
Palavras do Sr. Josué de Oliveira Rios

O Sr. Presidente (Deputado Jorge Eduardo de Oliveira) - Continuando nossos
trabalhos, com a palavra, o Dr. Josué de Oliveira Rios. Consultor Jurídico do
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - fl)EC -, que disporá de até 10
minutos para seu pronunciamento.

O Dr. Josué de Oliveira Rios - O IDEC agradece ao Deputado Romeu Queiroz,
Presidente desta Casa, o convite para participar deste debate. Queremos
cumprimentar os consumidores e o povo mineiro, bem como seus representantes
nesta Casa e os ilustres participantes desta Mesa.

Inicialmente, gostaria de fazer algumas considerações gerais sobre essa matéria.
Os serviços de saúde são de relevância pública, e não haveria necessidade de que isso
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estivesse escrito na Constituição. Se transporte é um serviço público importante, se
energia é uni serviço público importante, se petróleo é um serviço público
importante, não precisava estar escrito que o serviço de saúde é de relevância
pública. Para quem raciocina juridicamente - e não é preciso nem raciocinar
juridicamente -, a expressão "relevância pública" tem, por si só. um  sentido. Ela
significa, em nosso entender, que esse serviço não poderia ser operado por empresas
privadas, sem uma regulamentação prévia. Assim como os demais serviços de
relevância pública dependem & um disciplinamento jurídico para que os particulares
possam operá-los, esse disciplinamento jurídico prévio deveria ter sido feito para
permitir a tomada desse mercado pelas empresas de planos de saúde.

De maneira que estamos tratando hoje de uma matéria já com as portas um pouco
arrombadas. Estamos testemunhando aqui, mais uma vez, o desprezo dos homens
públicos do Pais e do Estado para com seus cidadãos. E por conta dessa omissão
generalizada do poder público, que causou à população pânico e medo de ser
atendida pelo Governo, que concluímos que o Governo causa medo. E um quadro
absolutamente triste, depois de tantos anos da história humana, depois de tantas ditas
evoluções, o ser humano ter medo do Estado. Ele tem medo da polícia, tem medo dos
médicos públicos - não por eles em si, mas pelas condições em que eles trabalham e
pelo que ganham -, tem medo do hospital público.

Então, vivemos em um contexto de cidadãos, de seres humanos com medo do
Estado, cuja função maior é protegê-lo. Quem é que não tem medo do SUS? Vai-se
ao SUS em último caso, em situação de penúria, por falta de alternativa. Então, é
preciso pontuar isso: vivemos em um mundo em que os cidadãos têm medo dos
homens públicos, têm medo do Estado, têm medo do SUS. E é nesse quadro de
abandono, que põe o cidadão sob chantagem, que entram essas empresas no
mercado. Aliás, lendo a Constituição. não vejo sequer permissão para que elas
operem.

Hoje, elas batem no peito e dizem que atendem a 45 milhões de pessoas, com ar de
benfazejas e com ar de grandes benfeitoras da Pátria. Quando a Constituição, em seu
art. 199, diz que é livre a iniciativa privada, ainda faz, em seu § 1°. uma série de
ressalvas. Não se trata de qualquer iniciativa privada, é iniciativa privada com
contrato público, com convênio e com fiscalização do Estado. Não é a iniciativa
privada como se estabeleceu.

Desde 1993, atento para reclamações de planos de saúde, vejo suas mazelas e vejo-
os jogando fora pessoas em estado desesperador. Por quê? Porque a doença é
preexistente, e por aí afora. A colocação é que os planos invadiram o mercado por
causa de uma situação de chantagem a que são submetidos os cidadãos. Isto é. eles
têm medo do poder público, medo do SUS e sentem pânico. Os planos invadiram o
mercado e criaram esse fato consumado, contra o qual hoje não dá para insurgir.
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Quem de nós hoje abdicaria de ser atendido por um desses planos de saúde que
existem? Não abdicaríamos - permita-me o Dr. Horácio. que disse - por urna cândida
opção pessoal. Inclusive porque ele gosta, ganha muito e tem dinheiro sobrando e,
então, faz a opção pessoal, pagando pela limitação de atendimento hospitalar e de ser
excluído. Não se trata de uma cândida opção pessoal. E fruto de um sistema de
chantagem por abandono do poder público.

Com isso, queremos dizer no IDEC que essa matéria é da maior gravidade, porque
estão colocando a saúde humana no "status" de produtos como o detergente que é
vendido no supermercado. Ninguém discorda disso. Esse projeto vai, de uma vez por
todas, carimbar e confirmar que as empresas deixem de atuar num espaço vazio de
legislativo e meio clandestino. Elas recebem um carimbo de legalidade do poder
público para transformar a saúde, de uma vez por todas. em produto. Para mim, que
dou aula de Direitos Humanos. choca tratar dessa matéria, porque se a saúde hiimann
não for direito humano fundamental, o que mais será? Falando friamente, estamos
disciplinando a transformação da saúde em produto como qualquer outro que esteja
na gôndola do supermercado.

O IDEC está tentando mostrar que não se pode passar esse projeto de roldão.
Trata-se de uma matéria de tamanha gravidade que não poderia ser aprovada a toque
de caixa. Todos convivemos com esse Governo e sabemos que ele, além do grande
número de medidas provisórias, obtém a aprovação, de roldão, de todas as matérias
que não são mais discutidas. O Senador Sebastião Rocha está aqui tentando salvar
um pouco esse projeto, com as suas supressões, para melhorá-lo.

No entanto, é impressionante. na Câmara Federal. que grande número de
parlamentares que discutem os direitos humanos e que têm preocupação com o
consumidor tenham votado mansamente esse projeto, nesse ritmo do Governo de
mostrar e demonstrar para a Nação que as coisas não precisam ser mais discutidas. E
óbvio que se o consumidor tivesse mais oportunidade de falar à midia essa matéria
não passaria, porque iríamos usar esse ano de eleição muito bem para mostrar as
conseqüências disso. Mas não temos. Então o Governo aprova todas as matérias de
roldão. Esse projeto é incoerente, mesmo quando regula a saúde como produto e
mesmo ao fazer a disciplina como produto, mesmo nessa passagem ele é incoerente.
Por quê? Porque cria plano de rico e plano de pobre. Claro, até ai, tudo bem, há cano
de rico, de pobre e popular.

No mundo dos produtos é assim mesmo, os produtos são a demarcação das classes
e dos estilos sociais. Nenhuma novidade. Na saúde isso vai gerar urna série de
conseqüências. Por que se cria plano de rico e plano de pobre? Porque se estabelece,
como disse o Senador, um plano de referência, que eu estou chamando aqui de plano
para os melhores aquinhoados, plano para quem pode pagar. Depois, ele cria mais
dois planos: o plano arnbulatorial e depois o plano hospitalar. Ele cria três
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categorias, mas na verdade são duas: uma é o plano-referência. Esse é o bom
produto. Bom produto eu não diria, porque tem uma série de problemas, mas é o
produto que quer se passar por um bom produto. Não será um bom produto. Mesmo
na lógica de produto não tem escapatória. Por quê? O meu raciocínio é o raciocínio
do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, um bom produto tem que ser um
produto próprio para o consumo. E interessante acompanhar esse raciocínio. Um
bom produto é aquele que, segundo a lei, é próprio para o consumo. O que é uni
produto próprio para o consumo? E um produto que não frustra a expectativa do
consumidor. Isso é um produto próprio para o consumo. Mas mesmo esse plano-
referência impede, por exemplo, que sejam fornecidos medicamentos para tratamento
ambulatorial. Você fez um bom plano, mas se você tiver com uma enfermidade
grave, como um câncer, e precisar de medicamento ambulatorial, quer dizer, você foi
ao ambulatório, não precisou ser internado, mas passa mal naquele momento, tem
um agravamento da doença não pode receber medicamento. Está aqui no projeto.
Nesse plano chamado bom, não pode receber medicamento para tratamento
ambulatorial. Isso pode parecer simples, mas quem atende ao consumidor sabe que
não é. Quem atende famílias desesperadas sabe que não é. Está lá seu parente, está
você precisando do remédio, e não fornecem. E eles vão dizer isso friamente. Eles
são frios, como cabe aos homens de negócios, senão quebram. Ao que me consta,
entre sua sobrevivência e a dignidade humana, não é o que eu testemunho fazerem a
opção pela dignidade humana. E da lógica, e por isso é que existe o poder público,
para regular. disciplinar.

Se as empresas e os empresários tivessem a dignidade humana como prioridade,
não haveria necessidade de disciplina, estaríamos felizes da vida, deixando-os livres
no mercado. Essa é uma coisa natural, não tem nenhuma novidade. Então, não tem
medicamento. Esse produto não é próprio para o consumo. Por quê? Pela publicidade
e pelos meios de comunicação, não há forma de o consumidor saber desse
detalhamento. Isso poderá estar no contrato? Primeiro. dificilmente eles vão colocar
isso no contrato com letras grandes, grifadas. destacadas e da maneira como estou
dizendo: se o senhor for a um hospital às pressas e ficar em um ambulatório, não terá
medicamento. Duvido. Qual é o contrato em que irá constar isso? Vai frustrar uma
expectativa. Produto que frustra expectativa não é produto próprio para o consumo, é
quase uma fraude.

Muito bem ainda mostrando essa impropriedade do chamado bom produto, estou
mostrando as deficiências do projeto mesmo naquilo que ele diz que é bom. Esse
chamado plano bom de referência impede transplante. Será que é importante
transplante? Eu repito: só quem atende o consumidor, só quem pára um pouco e
pensa o que é sentir isso concretamente sabe o que significa você, de repente, não ter
direito a transplante. Está nas exceções do art. 10. Esse chamado plano bom também
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não admite prótese. Está nas exceções do ml. 10. Ele não admite cirurgias dentárias,
em caso de emergência, para recuperação. Não estamos falando aqui de tratamento
dentário em geral. mas de recuperação em situações de emergência, de um acidente.
Também não admite cobertura em casos de epidemias, por exemplo, sarampo. AIDS.

Esse plano bom. chamado plano bom de referência, em nosso entender, vai ser um
produto impróprio no embate concreto com o consumidor. Acho até que é má
estratégia empresarial colocar no mercado um produto que não é próprio para o
consumo. Por quê? Porque isso vai prolongar e provocar confusões. Os consumidores
vão se organizar cada vez mais neste Pais e vão se escandalizar com isso. Isto não é
bom: a administração dos próprios negócios. E claro que as empresas contam com
uma sociedade de massa amorfa, de pouca reação, mas creio que isso vai se
modificar. Esse é um problema para a própria administração do setor empresarial.

Quanto ao plano que chamo dos menos aquinhoados, planos pobres, a gravidade
para os legisladores e para quem está preocupado com esse tema é a seguinte: o que
se está querendo com a vinda do capital estrangeiro, ou seja, com a liberação disso?
E óbvio que é ampliar o mercado. Num sistema de chantagem, onde se tem medo do
poder, a tendência é se querer mais planos de saúde. Eles hoje atendem essas
empresas por R$40.000.000,00. E qual é a meta? Atendê-las por R550.000.000,00 e
dai por diante. O grande problema desse plano para pessoas menos aquinhoadas é
que as pessoas, nesse sistema de chantagem, vão querer ter planos e seguros de saúde
cada vez mais. Aí. sim, se o chamado plano bom tem essas impropriedades a que me
referi, não vou precisar dizer as impropriedades que têm os demais. Então. você
corre o risco de ter uma grande massa da população achando que comprou um bom
produto, acabando na hipótese do barato que sai caro.

Teria muitas outras considerações para mostrar que esse projeto não pode passar
como está, porque vai gerar uma série de problemas para o Governo e para as
empresas de administração. Essa pressa vai gerar os problemas humanos e de

T	administração dos próprios planos. Se tiver oportunidade, volto ao assunto. Muito
obrigado.

Palavras da Sra. Stael Christian Riani
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Dra. Stael Christian Riani, Inspetora Regional

:	do Ministério da Justiça em Minas Gerais, que disporá de até 10 minutos para sua
apresentação.

A Sra. Stael Christian Riani - Gostaria de parabenizar o Presidente da Casa por
sua iniciativa de trazer ao povo mineiro mais essa discussão tão relevante e tão
aflitiva, tanto para a sociedade quanto para os órgãos de defesa do consumidor. Não
quero discorrer sobre o projeto em si, porque acredito que o Deputado Sebastião
Rocha esteve, com muita competência e propriedade, falando sobre ele, mas gostaria
de lembrá-lo sobre a necessidade de regulamentar esse setor de planos e seguros de
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assistência à saúde. Essa necessidade baseia-se nas denúncias que nos chegam, e não
são poucas, sobre o desequilíbrio nessa relação entre fornecedor e usuário do serviço
de saúde. Esse desequilíbrio tem proporcionado aos órgãos de defesa do consumidor
e à sociedade uma insegurança muito grande. Para isso, queremos registrar que a
intervenção estatal, como muitos alegam. não atribui aos planos de saúde a
responsabilidade que cabe ao Estado quanto ao financiamento da saúde pública. O
objetivo é regulamentar essa atividade que, como bem disse o Dr. Sebastião Rocha,
está no campo da informalidade. Sou favorável a esse posicionamento, urna vez que
os planos de saúde não têm qualquer amparo e qualquer forma de regulamentação.
Precisamos rever esse posicionamento, pois isso preocupa a sociedade e os órgãos de
defesa do consumidor. Diante da necessidade de regulamentar esse setor, o
Ministério da Justiça, no dia 16 de março, publicou a Portaria n° 4. da Secretaria de
Direito Econômico, visando atender às questões afetas ao próprio contrato, que é
feito entre o usuário e o fornecedor do serviço de saúde. Os contratos, hoje, não
refletem urna realidade de equilíbrio, de harmonia, nessa relação de consumo.

Hoje os contratos de planos de saúde das seguradoras trazem em si urna série de
atropelos, inclusive unia falta de informação ao consumidor. Eles não são redigidos
de forma clara, adequada, e o posicionamento das cláusulas não é bem feito.
Precisamos não só regulamentar a atividade e determinar órgãos de fiscalização para
esse setor, mas também forçá-los a apresentar contratos que atendam essa realidade
do consumidor, transmitindo a ele segurança na contratação.

Essa portaria que impôs a falta de limite para internação - hoje ela é prescrita pelo
médico - e a nova carência quando do restabelecimento do pagamento pelo usuário
inadimplente tem causado urna grande polêmica. Parece-me que há urna resistência
muito grande por parte das seguradoras e dos planos de saúde. Não acho que essa
resistência possa persistir, mesmo porque essas limitações e imputações de novas
carências já haviam sido decididas nos nossos tribunais. A referida portaria entra em
sintonia com as decisões já proferidas, principalmente pelos tribunais mineiros. Ela
tem por finalidade orientar os órgãos que realmente estão desamparados com as
inúmeras reclamações que têm recebido. Não sabemos como iremos atuar, de forma
eficiente, para garantir ao consumidor essa segurança Isso porque não existe
regulamentação nem contrato adequados. Muito obrigada

Palavras do Dr. Emerson Fidélis Campos
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Dr. Emerson Fidélis Campos, Diretor-

Presidente da UNIMED-13R que disporá de 10 minutos para o seu pronunciamento.
O Dr. Emerson Fidélis Campos - Bom-dia a todos. Gostaria de agradecer à

Assembléia Legislativa a oportunidade de estar aqui. Estou diante de grande
dificuldade: não sei se falo como médico, plantonista diurno, noturno, de fim de
semana, se falo como usuário de plano de saúde, como ex-Presidente de um hospital
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durante 10 anos ou se falo como o atual Presidente da UNIMED.

Gostaria que as pessoas soubessem o que acontece com o médico, que aqui não foi
citado hora nenhuma. Como médico, como dirigente, não poderia deixar de fazê-lo.
O médico fica frente a frente com o paciente, é o único que tem cara, que tem a
dificuldade de tomar uma decisão de forma ética. De uma maneira geral, os médicos
têm procurado agir assim. Eles são aqueles que pagam a conta de tudo isso. Segundo
a Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Pelo que sei, a saúde é
direito de todos e dever do médico, porque quem paga a conta é ele. Na UNIMED ele
recebe em UT - Unidade de Trabalho, ou seja. UT flutuante. Pagam-se todas as
despesas e divide-se o que sobrou. Então, quanto mais eu gasto como médico, menos
eu recebo. Isso precisa ser dito. Não admito que falte nada ao meu paciente. Se estou
num bloco cirúrgico operando, não admito que me falte absolutamente nada, quero
tudo da melhor qualidade para o meu paciente.

Não penso hora nenhuma em quanto aquilo está custando. Jamais dei alta a um
paciente meu para colocá-lo na rua. Quando eu era Presidente do hospital, o hospital
arcava com a conta se um paciente meu não tinha acordo, não podia pagar. São
vários e vários casos que tenho como exemplo.

Então, fazer lei é muito fácil. Estou falando de acordo com o que vivo, com a parte
prática. Fazer lei é fácil. Os debates acontecem- faz-se a lei, mas todos estão
distanciados da realidade que é o paciente à sua frente. Eu, como Presidente da
IJNIMED. tenho uma conta a pagar. Tenho uma cooperativa que deveria ter unia lei
própria. Há dez anos ou mais estou pedindo uma lei regulamentando o plano de
saúde. Não tenho vez nem voz. Sou contra procurar o Governo para tudo. Quem deve
resolver as coisas é a sociedade. somos nós mesmos. Esse negócio de procurar o
Governo para pagar tudo não funciona. Na hora o dinheiro não aparece e a coisa não
sai. Sou presidente de uma entidade, que é uma cooperativa e que não tem lei que a
regulamenta. Eu vim a esta Casa hoje, que é uma Casa Legislativa, para pedir uma
lei. O Governo vai lá e multa a cooperativa em R$10.000.000.00 para pagar imposto
de renda, o que os médicos já pagam. O fiscal do INSS vai lá e quer cobrar o imposto
que também todos os médicos já pagam. O INSS vai Já e exige que se paguem 15%
do faturamento, imposto que todos os médicos já pagam como cooperados. Como é
que funciona uma cooperativa? Então. como é que funciona uma cooperativa? E
todas essas coisas vão recaindo sobre o pagamento do médico.

O plano de saúde tem vários tipos de atendimento médico: seguradoras,
cooperativas e autogestão. Cada um é de uma maneira e. no entanto, faz-se uma lei
igual para todos. Todas as vezes que se diminui o custo ele é repassado para o
doente. Hoje estou tentando diminuir o custo da saúde. De nada adianta fazer urna lei
que não vai funcionar. Fala-se em direito humano e que tem de se atender o paciente.
Tenho de atender, só que o próprio Governo não me perdoa nada. Uma cooperativa,
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hoje, funciona como uma sociedade anônima, mas com as leis da CLT. Isso recai no
econômico.

Gostaria de ser médico sem ter de cobrar nada de ninguém. Se eu recebesse um
salário que desse para a minha sobrevivência, ficaria por conta disso. Hoje, trabalho
12, 15, 16 horas por dia. Se me dessem um salário para eu trabalhar 10 horas por
dia, ficaria por conta de atender os clientes, operando, fazendo pesquisas. E quanto o
Cliente iria me pagar? Nada. Não me deveria nada. Alguma entidade, ou o Governo,
me pagaria. Quero o melhor material possível, o mais rápido possível, não quero
paciente mal atendido, mas eu tenho de viver. Como é que pago as minhas contas,
como médico? Estou dizendo et mas refiro-me a todos os profissionais da área de
saúde, são as enfermeiras, todos nós. Um salário de R$500.00 ou R$600.00 por mês,
para se pagar um médico, é inviável.

Concordo com tudo o que está sendo falado aqui, e gostaria que as coisas
acontecessem dessa maneira. Então, faz-se um plano de saúde ambulatorial. Que é
isso, gente? O que é plano de saúde ambulatorial? Chega um paciente numa
urgência, com uma fratura exposta num abdômem agudo, e digo para ele: "Meu
caro, seu plano é ambulatorial". Que é isso? E se coloca isso numa lei. Nunca vou
fazer na UNIMED plano de saúde ambulatorial. Isso não existe. Há algo na lei que se
refere ao paciente aposentado. Ele vai à UNItvIED e faz o seu plano de imediato. Não
tem essa de vetar nada. Tudo o que podemos dar nós damos. Agora. chega uma hora
em que o dinheiro acaba. Não tenho como pagar os meus compromissos. Queria
saber se o Governo perdoa as obrigações que tenho para com ele. Gostaria de saber
se os fornecedores me perdoam as dívidas. Gostaria de saber se posso chegar perto
dos médicos e dizer que naquele mês eu não lhes posso pagar. Não posso. Não
adianta fazer lei que não vai funcionar. E fácil eu me assentar e dizer assim: o
paciente tem de ser atendido, sim. E claro que teia não estou discutindo se o
paciente tem de ser atendido. Isso para mim está fora de cogitação. O que para mim
está em cogitação são os meios para poder atendê-lo.

Porque se eu vier aqui discutir que o paciente que está doente tem de ser atendido,
estou perdendo o meu tempo. Nunca ouvi falar isso. estou negando a minha
profissão. Não sou médico então. Se o paciente está doente eu quem meios para
atendê-lo.

Quatro mil médicos em Belo Horizonte se organizaram, entraram numa
cooperativa submeteram-se a trabalhar por uma UT flutuante. não sabem quanto vão
ganhar, apesar de estarem atendendo, pois não há uma lei que regulamente a
cooperativa. Existem leis para cooperativas de leite, de milho e outras congêneres e é
nessas leis que se baseia o atendimento médico. Não há lei que fale como é o
funcionamento de uma cooperativa. Eu não conheço e já procurei por todo o lado. A
Lei n° 4.764 trata de cooperativa de leite, de vacas, de milho. Quero saber onde é que
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há uma lei que regulamente cooperativa de serviços. Não existe. Então, ou vai
integrar uma S.A., vai '.ini uma entidade regida pela lei da CU. Onde os médicos
vão adquirir direitos trabalhistas? Ele se submete a montar um consultório, fica
esperando o cliente, paga todas as despesas do consultório e não tem dinheiro para
cumprir com suas obrigações.

Então, a lei tem uma série de defeitos, a lei abre para o capital estrangeiro, ótimo.
Só que não dá prazo - estou falando da UNIMED. não entendo nada de Banco, não
sei como funciona Banco, Banco tem dinheiro, tem reserva pode perder durante
algum tempo, recupera depois, quebram as UNIMEDs, são fechadas. os Bancos
depois recuperam o que perderam têm capital obtido por outros meios, que podem
entrar, a UNIMED não tem, é só trabalho médico, ela não tem como fazer isso.
Como é que se faz uma lei comparando a UNIMED com Banco? Onde funciona isso?
Se é assim que funciona, essa lei não vai funcionar, não vai dar certo. Daqui a pouco,
entram as empresas multinacionais, não temos reserva de mercado. elas vão fazer o
que quiserem, não temos tempo para nos adaptar. não temos de onde tirar dinheiro,
não temos aonde buscar. Não adianta aumentar seguro. aumentar preço de
mensalidade num Pais quebrado, que não tem como pagar, cheio de desempregados,
com todas as empresas em dificuldade.

A realidade é uma coisa, a lei é outra. Por que o Estado quer acabar com todos os
planos de saúde? Se ele der assistência médica, vai acabar tudo, não precisa de plano
de saúde. Só existe plano de saúde porque o Estado não cumpre a sua função. nunca
cumpriu. Todas as vezes que vou mexer com INSS. INAMPS. SUS, tenho uma
dificuldade terrível, porque eles normalizam as coisas. mas não vêem a realidade,
não funciona. Então, não adianta fazer leis que não vão funcionar. O Brasil tem leis
demais.

Queremos uma lei que seja justa. Estou pedindo isto há dez anos, ninguém nunca
me deu resposta a isso. A primeira vez que venho a um órgão de grande
representatividade, para falar, é agora. como Presidente da UNIMED; nunca tinha
vindo, ninguém nunca me havia perguntado. Mas, todas as vezes que entro em
qualquer discussão, falo nisso. Existe lei para tudo, mas. no Brasil, sobre assistência
médica, não há nada regulamentado. E quando propomos alguma coisa, não serve.
No Senado, só se pode suprimir. Criam essas regras e encerram a conversa. Não se
pode suprimir, ou se suprime tudo ou não se suprime nada, começa tudo de novo.
Depois de sete, oito anos, tem-se de começar tudo outra vez. Eu não entendo como é
que funciona isso. Sou mais prático e vejo uma realidade extremamente dura e
difícil.

Nunca ouvi falar que saúde poderia ser comércio, produto. Não conheço esse
negócio. Nós temos um produto. Eles falam isso nos planos de saúde. Que produto?
0 que é isso? Estou vendendo planos de saúde e assistência médica, não estou
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vendendo nenhum produto. Isso é o que estamos propondo.

A UNIMED é ética. séria, quer dar assistência média cobrir todas as doenças,
mas quer meios para fazer isso, tempo para se adaptar, condições para fazê-lo. Não
adianta fazer uma lei segundo a qual, a partir de amanhã, será assim - pelo que li,
daqui a 90 dias, estará tudo em execução -, tem que fazer daquela maneira.
Simplesmente, eles estão selando o destino de uma entidade que não tem de onde
tirar dinheiro para pagar, não tem como fazer, se não for adaptada. Aumentar o
custo, passar para dez, três vezes, multiplicar, o usuário tem como pagar? Sempre
esbarramos nessa situação.

E essa a minha proposta, seja feita unia coisa real, plausível, porque é muito bonito
defender direitos humanos, falar que tem que usar tudo; concordo; como médico, não
tenho nem como discutir isso. Quero que alguém me diga como vamos fazê-lo, quais
são os meios econômicos para que isso seja feito. E, quando se fala em ressarcir
dinheiro para o SUS, acho isso uma calarnidade, porque quem compra piano de
saúde está pagando CPMF, imposto, está sendo sobretaxado por mais um plano de
saúde; se eu tiver assistência médica, não compro piano de saúde, se eu tiver colégio
bom não pago colégio particular. ..Quem deveria estar pagando tudo isso é o SUS. Se
ele não está pagando, quem está comprando plano de saúde está pagando dobrado.
Então, os defensores do consumidor têm de falar para o Governo que o consumidor
está pagando duas vezes. O usuário está pagando uma coisa que não deve.

O SUS deveria aliar-se à UNIMED, para ver se conseguimos prestar assistência. O
que interessa para o paciente é a assistência. Se ele está doente. a ele não importa
quem está pagando, se é SUS. UNTMED ou se é a seguradora. Dar os remédios para
o paciente também é muito bom, não adianta dar um papel escrito, indicando os
remédios que devem ser tomados. Ele não tem dinheiro para comprá-los. Então, vou
dar os remédios, mas, para isso, tenho que comprá-los. A coisa tem que ser discutida
na prática, porque, virtualmente.não se chega a nada

A UNTMED está aberta para qualquer diálogo, proposta. com qualquer entidade,
usuários, médicos, legisladores. o Governo ou com quem quer que seja. Estamos
dispostos a discutir e mostrar como ela funciona. Muito obrigado

Palavras do Deputado Geraldo Nascimento
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento, DD.

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor.
O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, saudações a todos. Saudações a

nossos telespectadores.
Gostaria de agradecer a presença dos debatedores Senador Sebastião Rocha, relator

do projeto de lei que dispõe sobre planos de saúde; Srs. Horácio Navarro Cata Preta,
Presidente da FENASEG; Josué de Oliveira Rios. Consultor Jurídico do IDEC; Stael
Riani, Inspetora Regional do Ministério da Justiça em Minas Gerais; e Emerson
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Ficklis Campos. Diretor-Presidente da UNIMED, que hoje estão aqui para nos
orientar e debater sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Os motivos que levaram a Comissão de Defesa do Consumidor, da qual sou
Presidente, a promover esta teleconferência são óbvios, tendo em vista o paradoxo
que vivemos entre o art. 196 da Constituição Federal, que nos permitimos citar: "A
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e
recuperação". e as filas que temos que enfrentar nos hospitais. Infelizmente, a
sensibilidade dos que redigiram a Carta Magna não tem sido acompanhada de ações
efetivas por parte de nossas autoridades. O fato é que o descaso com que a matéria é
tratada pelo poder público agride nossa consciência de brasileiro.

Mau atendimento, filas quilométricas, desrespeito ao cidadão, eis o quadro real de
nosso sistema de saúde. O absurdo chegou a tal ponto que se morre na espera do
atendimento, como a imprensa tem denunciado com unia freqüência alarmante.

A indiferença do Governo, tanto em âmbito federal como estadual, pelos custos
sociais de seus projetos é revoltante. Pode-se dizer que a economia vai bem, mas o
povo vai de mal a pior.

Sabemos que o assunto a ser discutido é mais especifico, relacionado aos planos e
seguros privados de assistência à saúde, mas não podemos fechar nossos olhos aos
caos da saúde pública. A indústria financeira da saúde só tem crescido porque a
nossa saúde pública encontra-se em estado deplorável.

Os consumidores, por outro lado, são lesados e enganados, pois firmam contrato e
pagam mensalidades altíssimas por plano de saúde que anuncia até mesmo
atendimento com helicóptero se necessário, mas que disponibiliza apenas uma
consulta por mês.

Outros planos, por sua vez, cancelam certos exames quando a doença vira
epidemia, como aconteceu com a dengue. Já os portadores de doenças infecto-
contagiosas pagam absurdos para terem a dignidade de ser atendidos, como é o caso
dos portadores do vírus 111V. A discriminação, que em nosso Pais é crime
inafiançável, infelizmente também é encontrada em nosso sistema de saúde, que
privilegia poucos. A vida está sendo desconsiderada, e a indústria da saúde não pára
de crescer.

A teleconferência de hoje tem por objetivo obter informações sobre os avanços que
esse projeto de lei, que será votado nos próximos dias, está trazendo a toda a
população. A população não pode continuar pagando pelo descaso de nossos
Governos. Acredito que o projeto de lei vem em boa hora e que a vida humana será
considerada. A indústria financeira da saúde tem que ser freada.

Dirijo agora, Sr. Presidente, ao Consultor Josué de Oliveira Rios e ao Senador
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Sebastião Rocha a seguinte pergunta: quais são as perdas que o projeto de lei trará, já
que ele representa retrocesso jurídico do direito do consumidor?

E. ao Senador Sebastião Rocha, pergunto ainda: quais são os principais ganhos
oferecidos pelo projeto de lei ora em tramitação no Congresso Nacional?

Muito obrigado e saudações a todos.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Geraldo Nascimento que

repita a sua pergunta ao Senador Sebastião Rocha.
Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A Presidência
informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos
debatedores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Os
telespectadores poderão fazê-las pelo telefone 0800-310888 ou pelo fax (031)290-
7810.

Para que possamos agiliz.ar o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso
do microfone que se identifiquem. sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para
fazer a sua intervenção.

Solicito também aos debatedores que sejam objetivos nas respostas, para que possa
ser respondido o maior número de perguntas.

Debates
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gemido Nascimento.
O Deputado Gemido Nascimento - Gostaria que o Senador respondesse quais são

os principais ganhos com o projeto de lei. E o Consultor quais as principais perdas,
já que representa um retrocesso para todos os consumidores no Brasil.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Senador Sebastião Rocha.
O Senador Sebastião Rocha - Deputado e demais telespectadores, os principais

ganhos desse projeto já foram mencionados aqui. Para resumir, é o fim do limite do
tempo da internação. Hoje, as operadoras estabelecem no contrato que cada usuário
pode utilizar 20 ou 60 dias de UTI por ano. Se for aprovado esse projeto, o usuário,
se necessário, poderá permanecer até um ano na UTI. E um avanço a ser
considerado

Outro ponto é a questão da carência. O limite máximo passa a ser de seis meses.
quando hoje se pratica um prazo de até dois anos ou mais em algumas coberturas.

Basicamente seriam esses os pontos de avanço. Também não há restrição ao
tratamento das pessoas portadoras de transtornos mentais, que necessitam de
procedimentos na área psiquiátrica. Hoje, praticamente, as operadoras excluem as
pessoas com esse tipo de doença. Pela lei, não poderá haver exclusão na cobertura.
São esses os pontos positivos. No meu parecer faço referência a eles.

No meu entendimento, o mais prejudicial é a legalização das exclusões. Por isso
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não tenho. como relator, condições de apoiar o texto da Câmara. Se houver
possibilidade de avançarmos para um entendimento com base no meu parecer, tudo
bem; senão, serei obrigado a votar contra o projeto de lei, porque considero que ele
traz mais prejuízos que avanços ao consumidor.

O Sr. Presidente - Antes de passar essa pergunta ao Senador Sebastião Rocha,
ouviremos também a resposta do Sr. Josué de Oliveira Rios à pergunta do Deputado.

O Sr. Josué de Oliveira Rios - No tocante aos retrocessos da lei, só vou sintetizar o
que já havia mencionado e chamar a atenção para o seguinte aspecto. e é
fundamental que o consumidor se fixe nessa idéia para sentir o impacto desse
assunto: vejam que a saúde humana está fracionada como se fosse vários detergentes
na gôndola. E a lógica do produto: compro esse. compro aquele. Isso é importante.
Nessa lógica do produto, posso fazer o plano anibulatorial, o hospitalar ou o de
referência. Então. eu fiz o ambulatorial. E se eu tiver uma enfermidade que demande
unia internação hospitalar? O que faço? Nada, porque só fiz o ambulatorial. A
questão é essa. Não há cientificamente como prever as vicissitudes humanas. Que
enfermidade vou ter? E o ponto principal ao se transformar a saúde em produto. Se
não encontro o pãozinho, substituo-o por outro produto, outro alimento. Se não
encontrar a minha marca preferida de sabonete, compro outra. Está tudo certo na
difusão dos produtos. Mas eu fiz o plano ambulatorial, cumpri a minha carência.
estou há anos pagando, e a minha enfermidade é outra, que depende de internação
hospitalar. E aí? E esse o drama. Faço de novo o plano? Não, já morri, porque estou
com essa enfermidade. Vou vender a minha casa. o meu carro. vou pedir esmola, o
que vou fazer? Fiz o ambulatorial, mas preciso do hospitalar? Ou fiz o hospitalar,
mas ele não cobre procedimento de alta complexidade? O que vou fazer? Outro
plano, cobrindo nova carência? Quando? Eu não vou fazer mais porque. em razão da
minha enfermidade, já fui "matado" por essa lógica. E se eu fiz o chamado plano
bom, o plano de referência- há aquelas exclusões a que já me referi. Então, não é
preciso me deter muito. O retrocesso é se dar à saúde um "status" de produto e se dar
a ela um mau tratamento. Esse é o retrocesso.

Quanto ao que o Dr. Horácio disse, que se faz cálculo atuarial-para medir os
aspectos e riscos da saúde, quero lembrá-lo de que, de novo, isso não é tão cândido
assim. Eu vivo isso no dia-a-dia. Poucos consumidores sabem que nesse cálculo entra
o custo operacional das empresas. Não é só o risco relacionado à saúde, meus caros.
Sabem os consumidores que todo gasto com publicidade entra no custo? Não sabem.
Sintetizo: o que queremos passar é que a matéria é grave e complexa.

Ninguém mais eminente e célebre que o Senador que temos hoje aqui. Vocês viram
a a sintese que ele fez das vantagens. Ficou alguma coisa? Acho que o Senador está

lidando com o projeto e está inteirado do assunto. A síntese que ele fez do que é bom
no projeto, realmente, não justifica a sua aprovação com todos esses defeitos. Era o
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que tinha a dizer.

O Sr. Presidente - Pergunta do cidadão Mauro de Freitas Lopes para o Senador
Sebastião Rocha: "Qual é a diferença entre o plano de saúde, o seguro-saúde, a
cooperativa de saúde e a autogestão? Que modalidade é mais vantajosa para o
consumidor?'.

O Senador Sebastião Rocha - Começando pelo fim, eu gostaria de me desculpar
por não poder responder qual é o plano mais vantajoso, porque ai eu estaria sendo
tendencioso em favor de uni desses segmentos. Mas posso dizer que o que não visa a
lucro, atende seus usuários e não comercializa produtos. distinguindo-se, por isso,
dos demais, é a autogestão. A autogestão é um serviço próprio que a empresa
contrata para atender, exclusivamente. os seus trabalhadores. Ela não vende para
pessoas de fora do quadro da empresa. Apenas estende, às vezes, esses planos aos
familiares e aos chamados agregados. Se você é trabalhador, pode incluir também
seus familiares e alguns agregados, que podem ser seus dependentes. Então, ela se
diferencia bem dos demais, porque não tem os gastos com publicidade e com
distribuição - o Dr. Josué não citou. mas essa é outra despesa - dos planos e seguros,
com a venda, a comercialização feita por pessoas que vão vender de casa em casa,
procurando usuários, ou seja, pelos corretores em geral, o que é uma despesa bastante
significativa, que pode chegar até a 25% do custo geral do plano. Pelo menos, é mais
ou menos isso que a "Gazeta Mercantil" nos diz. Depois. o Dr. Cata Preta poderá me
corrigir, colocando o valor real.

O seguro-saúde se diferencia dos demais - acho que a pessoa mais indicada para
falar sobre isso é o Dr. Cata Preta - porque é uma modalidade de pós-pagamento. de
reembolso. O seguro, na prática, implica em a pessoa ter o direito de livre escolha,
ou seja de ir ao médico ou ao hospital escolhido por sua livre iniciativa pagar o
valor do tratamento e, depois, ser ressarcido, de acordo com o limite que o plano
estabelecer. Por exemplo, para determinada cirurgia pode ser estabelecido o limite de
R$10.000.00. O seguro cobre até esse valor. O que exceder a isso será pago pela
pessoa. Não funciona muito bem assim, porque as seguradoras implementaram um
sistema chamado de referenciamento. em que fornecem aos usuários uma lista de
hospitais. de médicos e de laboratórios. Assim, a pessoa já é praticamente induzida a
procurar esses serviços. E aí a pessoa pode ser atendida sem precisar pagar. pois aí
há quase um convênio, que permite que ela seja atendida, fazendo a seguradora,
depois. o pagamento à prestadora de serviço.

O plano de saúde é um serviço de pré-pagamento. A pessoa paga a mensalidade e
tem direito à cobertura estipulada no contrato. Existe restrição quanto aos serviços,
porque aí funciona o credenciamento. O plano de saúde oferece uma relação de
hospitais, de médicos e de laboratórios credenciados. Por exemplo, na UNIMED a
pessoa só vai ser atendida por médico que atenda a UNTMED.
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Então, no geral, são essas as diferenças entre a cooperativa, a autogestão e os

planos de saúde das seguradoras. Desculpem-me: não falei sobre as cooperativas. A
cooperativa é um serviço de plano de saúde. Se eu estiver errado, depois o
representante da UNIMED pode me corrigir. E um serviço que também vende plano
de saúde. A diferença é que se trata de um sistema de cooperativismo em que os
cooperados são os médicos. E mais ou menos o que ele explicou. Eliminam-se todas
as despesas no final do mês, no período de 30 dias, e depois faz-se a divisão do que
restou. Não sei se há lucro ou não.

O Sr. Emerson Fidélis Campos - A UNTIvffiD não tem lucro. Ela faz o rateio do
saldo. Ela não tem fundo de caixa para arcar com despesas que possam aparecer sem
que estejam programadas. Ela faz o rateio. a divisão "pro rata". entre os médicos, de
tudo o que sobrou após se eliminarem todas as despesas de atendimento médico e de
hospital. Então. não sobra dinheiro, ela não fica com lucro e não tem como arcar
com despesas que apareçam sem que haja previsão.

O Senador Sebastião Rocha - Algumas IJNIMEDs estabelecem também, por
exemplo, um contrato com seus cooperados, para que parte desses saldos seja
utilizada em investimentos: para construção de hospitais, para compra de
equipamentos ou, até, para outros investimentos, de comum acordo com os
cooperados. Mas, em geral, é um serviço de plano de saúde que funciona.
aparentemente, na mesma modalidade do plano de saúde: comercializa com o
usuário um contrato, que lhe dá também cobertura num regime de credenciamento.

• Sr. Emerson Fidélis Campos - De cooperação.
• Senador Sebastião Rocha - De cooperação, mas de credenciamento: as unidades

da UNIIvÍED podem, por exemplo, fazer convênio com uma casa de saúde. Se ela
não tiver hospital numa localidade, poderá fazer um convênio: contratar um hospital
(...)

O Sr. Emerson Fidélis Campos - Ela faz credenciamentos, mas tem um limite para
o gasto com isso. Se vier a ultrapassar esse limite, ela se descaracterizará como
cooperativa. Então, existe o limite de 30% do que ela recebe para fazer
credenciamentos, ou seja, pagar hospitais e tudo o que não seja pessoa fisica, pessoa
jurídica.

• Senador Sebastião Rocha - Correto. Bom, de minha parte. está encerradc
• Sr. Presidente - Acho que ele respondeu bem à pergunta. O Dr. Cata Preta

gostaria de complementar.
O Sr. }iorácio Navarro Cata Preta - Aproveitando a resposta do Senador Sebastião

Rocha, gostaria de esclarecer, sobre a estrutura de custos a que as seguradoras estão
submetidas hoje, que as despesas com assistência médico-hospitalar, no ano de 1997,
consumiram 77% da receita. As despesas com corretagem - corretores e parte da
comercialização - consumiram 6%. E a parte de administração geral consumiu 13%.
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Portanto. 96% da arrecadação foram consumidos na operação do negócio, restando
um lucro, sobre o qual incidem impostos também, de 4%.

O Sr. Presidente - Ouviremos agora o Deputado João Batista de Oliveira, que
deseja fazer sua pergunta oralmente.

O Deputado João Batista de Oliveira - Meus cumprimentos a todos. Gostaria de
saudar o caro Senador Sebastião Rocha, em nome da Bancada do PDT. Os
Deputados dessa bancada lhe dão as boas-vindas e o cumprimentam pelo seu
trabalho. Causou-nos muita alegria saber que o senhor já antecipa seu voto em
relação às emendas da Câmara. Isso dignifica a ação do nosso partido no Congresso
Nacional.

Sentimos, pelas falas iniciais, excetuando as do Dr. Josué. do Senador e da
doutora, evidentemente, que está igual aos "cartolas" de futebol: todos ocupam
cargos & sacrificio. Parece que atendimento, plano de saúde e seguro são cargos de
sacrificio, quando sabemos que se trata de uma luta pelo poder econômico. Tanto é
que existe um grande plano de saúde na nossa Capital que rompeu um contrato com
a Santa Casa porque ela criou o seu próprio plano. Então. discriminou. E nós
sabemos, também, que a luta é tão grande que a própria UNIMED se vê em
dificuldades, hoje, para enfrentar seus adversários, que são poderosíssimos. na
comercialização dos serviços de saúde.

Estamos notando algumas coisas que nos causam muito constrangimento, como a
questão do cheque na portaria. Uma pessoa que tem um plano de saúde chega para
ser atendida, e a famiiia tem que deixar um cheque na portaria, por causa das
exclusões. Isso vem funcionando como uma triagem para o SUS, porque a família
que não tem um cheque para deixar na portaria vai, necessariamente, bater na porta
do SUS. Na verdade, existem também as tabelas em que a pessoa tem que fazer um
acerto por fora com o cirurgião, porque o que a UNIMED paga não cobre o preço de
sua mão-de-obra. Então, as pessoas têm que pagar por fora, na hora em que mais
necessitam do atendimento.

Então, hoje o plano de saúde está funcionando apenas para o básico, como para
curar gripe. As pessoas compram um plano de saúde para pagar aquilo que elas não
dão conta de pagar. Na verdade, o plano de saúde está caminhando para ser seletivo
em relação aos custos.

Gostaria de fazer uma defesa do SUS. Aliás, acho que deveria ter sido convidado
alguém do Hospital João XXIII, para mostrar o que o SUS faz na área de
politraumatizados. Todos sabemos que grande parte dos politraumatizados que têm
automóvel tem plano de saúde e, na hora do tratamento mais caro, vai para o Pronto-
Socorro, porque sabe que lá tem uma equipe de excelência em termos de qualidade
de recursos humanos e equipamentos. No entanto, o plano de saúde coloca que
atende a cerca de 40 milhões de pessoas. como se não recebesse para isso.
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Concluindo, gostaria de dizer que os planos e seguros de saúde patrocinam a

imprensa para desmoralizar o sistema público de saúde e causar pânico na
população, para que ela corra e faça o seu piano de saúde. senão, morrerá na fila do
SUS, segundo eles. Essa situação não é verdadeira, até porque os pianos de saúde se
enriquecem sugando o SUS, porque quem paga os tratamentos de Cli e
pohtrauxnatizados é o SUS. Se não tivesse que pagar isso para os segurados de planos
de saúde. necessariamente sobrariam mais verbas para atender a população carente.

Gostaria de dizer ainda aos representantes dos seguros e dos pianos de saúde que é
dificil para uma pessoa que tem plano de saúde ligar para um consultório médico e
ouvir como primeira pergunta da secretária: "a consulta é particular ou por
convênio?'. Acho que isso se deve ao fato de os seguros e planos de saúde
remunerarem muito mal, ou os consultórios estão abarrotados porque a demanda é
muito grande e não estão dando conta de atender. Ironicamente, há um plano de
saúde em Belo Horizonte que faz propaganda com o auxilio-funeral. Não larga do
consumidor, o pagador da conta, nem após a morte.

Gostaria de fazer uma pergunta ao Senador Horácio Navarro, que reconheceu que
o ressarcimento é um avanço. Faria uma pergunta aos dois. Desde 1995, Minas
Gerais tem uma lei pioneira rio País, de nossa autoria, que garante o ressarcimento.
No entanto, até hoje ninguém se propôs a ressarcir a rede pública pelo atendimento a
seus segurados. Se é uru avanço, por que não começarmos a dar um exemplo para
todo o Brasil? Outra pergunta que gostaria de fazer ao Senador Sebastião Rocha é se
o projeto em Brasília impede que essa lei seja cumprida em Minas Gerais.
Perguntaria, ainda, se o sistema de pianos de saúde do Brasil resistiria a uma CPI do
Congresso Nacional.

O Senador Sebastião Rocha - Com relação á lei do Estado de Minas Gerais, tenho
a impressão de que eia precisa de cobertura, em nível nacional, para que possa ter
eficácia, haja vista que se trata de uru sistema que cabe ao Congresso Nacional
regulamentar: a relação entre o consumidor e as operadoras. Essa é a minha
interpretação. Não sou jurista, sou médico. mas julgo que, após a vigência do projeto
que estamos votando no Senado Federal neste momento, cada ..Estado poderá
particularizar, de alguma forma, por meio de uma legislação estadual. De fato. tenho
a impressão de que não haveria como submeter esse setor a uma legislação estadual,
sem o amparo da legislação federal.

Com relação ao ressarcimento, já disse na minha fala inicial que vai restar o
ressarcimento ao SUS apenas nos casos de urgência e emergência, porque, se você
tem um piano de saúde que dá cobertura, por exemplo, ao transplante, você não vai
fazê-lo no SUS, mas pelo plano de saúde. Se o plano de saúde não da direito a
transplante, você vai fazer no SUS. mas no caso não há ressarcimento. E o seu plano
não cobra. Então, a história do ressarcimento só tem a finalidade, como disse no
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começo, de impedir a dupla cobrança, ou seja, o SUS pretende ter um cadastro dos
40 ou 60 milhões de usuários no seu sistema de informática. Quando chegar para o
SUS uma cobrança de um hospital relativa a um determinado usuário, eles
pretendem, não sei se vão conseguir na prática fazer uma checagem sobre aquele
usuário cuja conta está chegando, se ele tem algum plano ou seguro de saúde. Se ele
tiver, o SUS não paga.

Esse setor resistiria a uma CPI? Confesso que tenho minhas dúvidas. Eu, por
exemplo, enquanto relator, fiz uni oficio para todas as operadoras, a fim de que me
encaminhassem um relatório dos custos de seus planos, os valores e qual a cobertura
que eles alcançam. Nenhuma operadora me mandou isso, a não ser a Autogestão. Os
representantes da Autogestão me encaminharam tudo: quanto custa, qual é a média.
Eles fazem um tratamento amplo, algumas vezes até com transplante e com
internação em apartamento hospitalar por uma média de R$45.00 a R$50.00. Eles
não visam a lucro. Aqui está bem colocado que a Autogestão não visa a lucro, o que
lhe permite fazer isso. Então há uma suspeita de que o lucro das outras empresas está
exagerado. Se o custo real está em tomo de R$45.00 em apartamento. levando-se em
conta a enfermaria, esse custo fica ainda menor, chegando a R$35.00. R540.00.
Tenho documentos oficiais dos dois principais organismos que representam a
Autogestão, que é o SIEFAS e a ABRASPE. Quando o Dr. Júlio Bierrenbach
Presidente da FENASEG. disse em unia entrevista coletiva que os custos poderiam
subir para 100%, eu discordei e pedi a ele que me mostrasse os dados. Infelizmente,
eles não chegaram às minhas mãos até hoje.

O Sr. Emerson Fidélis Campos - Eu gostaria de responder ao caro Deputado,
porque a entidade que eu presido foi citada por ele três vezes diretamente e uma vez
indiretamente. Antes disso eu gostaria de convidá-lo para ir à UNIMED, ele e outros
Deputados médicos, para verem as contas e os balanços da UNIMED, se quiserem, A
UNHvIED-BI. por quem falo, está inteiramente aberta a todos que quiserem ver o
número de pessoas que ela tem e qual o serviço que ela presta. Pelo que o Deputado
citou, falta uma base fundamentada para as perguntas e as críticas que ele fez. Ele
disse indiretamente, que a UNIMED cortou o convênio com a Santa Casa. Existe
uma lei em vigência no Pais, a Lei n° 4.764, que estabelece que urna entidade,
pertencendo a uma cooperativa, não pode ter o mesmo tipo de serviço. Um
fornecedor de leite, por exemplo, não pode fornecer para urna cooperativa e para
outra entidade. Estamos cumprindo urna lei. Somos extremamente legalistas, não
gostamos de fugir do que está escrito, por isso é que estamos tentando fazer com que
a coisa seja viável, para que possamos cumpri-Ia. Mesmo assim, embora eu não fosse
Presidente à época isso foi feito em uma assembléia, em que todos os médicos
puderam se manifestar livremente- com votação secreta para decidir o que seria feito
com a Santa Casa. Não foi bem assim, a UNITvIED cofiou o convênio, ela cumpriu
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uma lei e mesmo para cumprir essa lei foi convocada urna Assembléia com o
comparecimento e a votação de todos os médicos. Quanto à CPI, estamos dispostos a
abrir para todos os Deputados, pessoas de representatividade, pessoas de alto nível.
Não temos nenhum receio de que as coisas sejam claras. Estão convidados,
gostaríamos de recebê-los com uma equipe, para mostarmos que não temos lucro.
Quanto a ser sacrificado para exercer a profissão, realmente os médicos se
organizaram em cooperativas para ter condições de baratear o atendimento médico.
Hoje, particular não existe, porque a sociedade não tem como pagar. As coisas não
funcionam exatamente como você citou. Talvez por não ser da área, não sei qual é
sua profissão. além de Deputado, mas às vezes falta embasamento para as críticas
que nos foram dirigidas.

Gostaria de citar o Pronto-Socorro de Belo Horizonte, como unia entidade de alto
nível. E impossível viver sem o Pronto-Socorro. Os médicos estão lá, na linha de
frente. Não desprezamos nenhum tipo de atendimento público. A UNIMED está
propondo uma parceria com o SUS. Essa é a nossa intenção.

O Sr. Presidente -Vou passar a palavra ao Dr. Horácio Navarro Cata Preta, para
responder a mesma pergunta.

O Sr. Horácio Navarro Cata Preta - Foram mencionados pontos basicamente de
natureza econC,mica, como o problema da contribuição que as pessoas fazem quando
entram nos hospitais e o pagamento adicional de honorários médicos. Nesses dois
pontos, lamentavelniente, não podemos mexer, porque os hospitais têm suas normas
e estabelecem por razões próprias, os pedidos de cheques. Já fizemos várias vezes
urna solicitação nesse sentido, mas não podemos interferir na administração desses
hospitais, pois são particulares. Quanto ao acerto de honorários extras, devo
esclarecer que também é urna prática, mas não podemos coibi-la, pois não temos
competência para isso.

O Sr. Emerson Fidélis Campos - A UNIMED não compactua com nenhum médico
que cobre honorário por fora. Se isso for comprovado, ele é eliminado da
cooperativa, como já aconteceu de outras vezes. Mantemos essa postura. Se algum
médico cobrar por fora e, se isso for comprovado, o processo contra esse médico é
quase sumário.

O Sr. Horácio Navarro Cata Preta - Em relação aos politraumatizados, gostaria de
ressaltar que, da receita do seguro obrigatório cobrado junto com o emplacamento do
carro. 50% são destinados ao Ministério da Saúde. No ano passado, foram
R$220.000.000.00 recebidos pelas seguradoras e transferidos para o Ministério da
Saúde, para serem repassados aos hospitais de emergência.

Quanto á remuneração dos médicos, fazemos negociações com a Associação
Médica Brasileira e suas seccionais. Hoje, a remuneração por consulta é de R$24,30,
o que está mais ou menos compatível com o padrão internacional. Esse é o mesmo
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valor equivalente em dólar que se paga na França e nos Estados Unidos.

Quanto à questão da lei do ressarcimento ao SUS, em 1995, quando esta foi
publicada, vim a Belo Horizonte falar com o Dr. Rafael e acabei tendo uma reunião
com o Dr. Cristiano Canedo. A FENASEG. desde aquela data, está disposta a fazer o
ressarcimento. Várias afiladas fazem isso em diversos municípios do Brasil. Posso
citar, por exemplo, Porto Alegre, onde é muito comum a Prefeitura apresentar as
contas e ser reembolsada. Podemos citar também São Paulo e o Rio de Janeiro e
outros municípios. E preciso apenas que o hospital organize um sistema de
fiuui-amento e apresente à seguradora as contas dentro de uma determinada ordem.
Ele é reembolsado. Não há nenhuma restrição por parte das seguradoras. Eram esses
os meus esclarecimentos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Dra. Stael Christian Riani.
A Sra. Stael Christian Piaui - Gostaria de fazer uma intervenção, pegando uma

carona na fala do Deputado João Batista de Oliveira. Já que foram disponibilizadas
todas as contas da UNIMED. que o fossem também os contratos, para que
pudéssemos fazer uma revisão. Isso porque temos vários problemas com esses
contratos hoje.

Acho que nós - o senhor como um homem prático, e eu como uma mulher prática -
devemos assentar e rever essas claúsulas contratuais.

O Sr. Emerson Fidélis Campos - E só marcar o dia e a hora.
A Sra. Stael Christian Riam - Está marcado: segunda-feira da semana que vem.
O Sr. Emerson Fidélis Campos - Estão presentes os Drs. Hugo, Diretor Financeiro,

e Cláudio Alves. Diretor Comercial; e o Sr. Geraldo, jornalista. A senhora pode
marcar com eles.

O Sr. Presidente - Peço ao Dr. Emerson que deixe para marcar isso depois da
reunião, pois o nosso tempo é escasso.

Temos uma pergunta da Sra. Celina Arames. de Cambuquira dirigida ao Dr.
Horácio Cata Preta: "Sobre o aumento diferenciado das prestações pagas pelos
idosos: isso não seria uma forma de discriminação contra aqueles que mais precisam
de atendimento médico?"	 -

O Sr. Horácio Cata Preta - Na verdade, hoje existe uma estrutura em que se calcula
o preço das mensalidades de acordo com a faixa etária, ou seja. aqueles que entram
jovens têm um tipo de necessidade de atendimento menor que os mais velhos. O
projeto de lei acaba com os reajustes após os 60 anos, desde que a pessoa esteja no
plano há mais de dez anos.

E perfeitamente possível equalizar as mensalidades, distribuindo aquilo que os
mais idosos deveriam pagar entre os mais novos. Acontece que muitos jovens não
têm capacidade econômica de pagar. Isso acontece no caso dos planos individuais.
No caso dos planos coletivos, esse problema não existe, porque o prêmio é nivelado.
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todos pagam praticamente o mesmo valor. É uma questão. apenas, de fazer esse
estudo. O que não pode é as seguradoras partirem para esse prêmio equalizado,
enquanto os demais trabalham com prêmios diferenciados por faixa. Ai é um
problema de mercado. No momento em que vier a lei e estabelecer isso, vai ser muito
fácil resolver o problema: os mais novos vão ajudar os mais velhos, é urna questão de
solidariedade entre as gerações. Isso vai encarecer um pouco a conta. Hoje,
aproximadamente 8% dos segurados têm mais de 60 anos, e, no ano de 2020, vamos
ter 20%. São esses fatos que temos de levar em consideração na hora de fazer os
cálculos estatísticos. de custos. econômicos. Não sei se respondi à pergunta da
senhora; pelo menos, coloquei os problemas que enfrentamos para fazer esse cálculo.

O Sr. Presidente - A pergunta seguinte é do Deputado Adelino Carneiro Leão,
membro da Comissão de Saúde, que desejaria fazer a sua pergunta oralmente.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, senhores componentes da
Mesa ao fazer urna lei dessa natureza regulamentando os planos de saúde. na
realidade, o Governo deixa de atender o princípio constitucional de que saúde é
direito do cidadão e dever do Estado. Gostaria que cada um refletisse a respeito. Isso
acontece em qualquer situação, mesmo nas cooperativas. Numa cooperativa médica,
por exemplo, do conjunto dos que fazem parte da UNIMED, a relação que os
usuários recebem é dos serviços prestados. Eles não fazem parte, efetivamente, do
processo cooperativo. Na realidade, a UNIMED é colocada como uma estrutura de
plano de saúde...

O Sr. Emerson Fidélis Campos - A IJSIIvIED é uma cooperativa do usuário,
acoplada à UNIMED.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Depois. o Dr. Emerson pode refazer a sua
reconsideração.

Não seria muito mais interessante trabalharmos para implementar um sistema
único de saúde. e. eventualmente, a iniciativa privada ou as cooperativas pudessem
trabalhar na lógica desse sistema universal, de acesso igual para todos os cidadãos?
Essa é a única maneira de garantirmos saúde como direito do cidadão. Qualquer
outra forma que for instituida, na realidade, transforma a saúde. como já foi dito.
num produto vendido na lógica de mercado e numa situação perversa. em que não é
a sociedade que define a lógica de mercado. mas é esta que define as relações sociais,
o que é mais grave ainda.

Gostaria de saber do Dr. Horácie se vale a pena as instituições hoje, diante dos
diferentes desafios do mercado, entrarem nesse negócio para abocanhar o lucro de
apenas 4% de todos os investimentos que são feitos.

O Sr. Horácio Cata Preta - A resposta é muito simples. Para as pequenas
instituições, que trabalham com pequenos grupos de associados, realmente, não é
interessante.
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Hoje, existem, no Brasil, conhecidas, cerca de 1.200 operadoras de plano de saúde.

Seguradoras são 40; medicina de grupo, cerca de 700; as UNIMEDs são mais de 300,
e as de autogestão são em tomo de 250. Existe uma quantidade enorme de entidades
que podemos chamar de entidades de fundo de quintal, pequenas clínicas que operam
e fazem planos sem sentido, às vezes, dando direito a uma simples consulta. Estas
estão totalmente fora da possibilidade de se adequar a essa legislação.

Entendo que esse lucro pequeno de 4% tem & ser melhorado ou modificado, mas,
no mundo inteiro, as empresas que operam em seguro-saúde trabalham com uma
margem & 4% a 6%, porém com contingentes de 1, 2 ou 3 milhões de segundos.
Esta é a idéia. São muitas empresas fortes, trabalhando com grandes contingentes. A
própria UNIMED tem 12 milhões de associados. Então, é plenamente viável,
evidentemente, segundo determinadas regras. O que não pode é cada unia operar
com regras distintas. Hoje, as seguradoras já estão submetidas a uma série de regras,
os planos todos têm de ser examinados pela SUSEP. têm de constituir reserva, têm
de ter capital niinimo. tudo isso em beneficio do consumidor. Por que as demais não
estariam? É. simplesmente, uma questão de lógica, e não é nem lógica de mercado. E
questão de lógica de segurança do consumidor, efetivamente. Quanto à margem &
lucro de 4% a 6%, depende muito da escala com a qual se vai trabalhar. Pequenas
entidades, certamente, poderão sobreviver, mas terão de se contentar com pequenos
lucros, com algo razoável.

O Sr. Emerson Fidélis Campos - A UNTMED tem, também, a cooperativa dos
usuários acoplada a ela, para defesa, para compra de produtos mais baratos. Então,
ela não funciona só para um lado, não. A USIMED é a cooperativa dos usuários da
UNIMED.

O Sr. Presidente - Pergunta de Marcos Faria, de Pedro Leopoldo. à Dra. Stael:
"Existe alguma regra , que deve ser estabelecida quanto ao ajuste das mensalidades
dos planos de saúde? E permitido reajuste além da inflação do período do contrato?".

A Sra. Stael Christian Riani - A STE é responsável pela análise dessa planilha;
esta é endereçada à Secretaria, que faz um levantamento pela Secretaria de
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda - SEAE. Para se falar em
abusividade, é preciso que haja uma constatação técnica, precisamos de um laudo
técnico para avaliar se o reajuste acima da inflação. realmente. representa algum
ganho por parte do fornecedor de serviços.

Em tese. não poderíamos estar falando em abusividade do fornecedor que aumenta
acima da inflação. Poderíamos dizer que seria um aumento injustificado. Mas, para
termos a constatação de abusividade, precisaríamos que essa planilha fosse avaliada
pelos técnicos da SEAE.

O Sr. Presidente - A próxima pergunta é do Deputado Estadual Marcelo
Gonçalves, mas, antes, gostaríamos de dar a palavra, para tecer algumas
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considerações, ao Dr. Josué de Oliveira Rios.

O Sr. Josué de Oliveira Rios - Muito obrigado. Sr. Presidente. Na verdade. é uma
sugestão para a Dra. StaeL do Ministério da Justiça. que. aliás, precisa fazer muito
mais pelos consumidores deste Pais. A pergunta é a seguinte: não peça só os
contratos da UNIMED para ver. por gentileza; aproveite sua boa vontade para
trabalhar e peça de todas as empresas. A senhora encontrará coisas muito incríveis e
muito abusivas nesses contratos. Não fique só na UNIMED. senão fica parecendo
uma posição...

A Sra. Stael Christian Riani - Fizemos uma reunião há pouco tempo. Estou vendo
aqui alguns representantes que estiveram presentes lá e que já disponibilizaram os
contratos.

Então, estamos buscando todos os contratos para fazer uma avaliação. Isso está
sendo feito em parceria não só com o Ministério da Justiça. através da Inspetoria,
mas também com o Ministério Público. Estamos fazendo um levantamento geral.

O Sr. Josué de Oliveira Rios - Queria sugerir que a senhora pedisse isso
oficialmente e que informasse ao IDEC, por gentileza, os resultados desse trabalho.
Estamos um pouco ávidos dos resultados das investigações feitas pelo poder público.

O Sr. Emerson Fidélis Campos - Só um adendo rápido. A UNIMED, pelo menos, é
a mais citada.

A Sra. Stael Christian Riani - E porque a UNIMED é recordista de reclamações.
O Sr. Emerson Fidélis Campos - E porque tem o maior alcance de clientes.
O Sr. Presidente - Com a palavra.o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, queria. primeiramente,

parabenizar nosso colega médico. Dr. Emerson- pela eleição e pelas palavras ditas
aqui. Falarei como ele também como médico, como cooperado da UNIIvLED, mas,
principalmente, como médico.

Até agora não se falou sobre o primeiro da linha de frente, que é o médico. Falou-
se muito em plano de saúde. ruas se esqueceram do médico. Nós. médicos. não
queremos plano de saúde. E muito fácil ser médico. E muito fácil atender o povo. O
que queremos é respeito e honorários razoáveis, que nos dêem condições de viver
uma vida digna. E só pagar bem que todos os hospitais terão médicos 24 horas, e
todo mundo vai atender pelo SUS.

Ri por parte do Governo Federal. um descaso com a saúde. Uma consulta hoje
custa R$2.04. Uma cirurgia de amigdalite, com adenóide custa R513.00; R$&OO
para o anestesista. E assim vai o descaso. Nós. médicos. não queremos plano de
saúde, queremos salários dignos. Então, está muito fácil. Temos de ser mais práticos.
como disse o Dr. Emerson. Não podemos só ficar aqui batalhando, falando. falando.

Fizemos a UNIMED, porque é uma cooperativa médica para atendermos com mais
dignidade. E lógico que ela tem um custo. E muito fácil criticar. Vai lá no Pronto-
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Socorro, que possui um atendimento excelente, vá lá falar, criticar a fila do SUS.
Pergunto a qualquer um de vocês, sem demagogia, se vocês vão ao SUS e são
atendidos pelo SUS. Vocês levam seus filhos, sua família para serem atendidos pelo
SUS? Se alguém se levantar e tiver coragem de falar isso comigo, eu falo que é
mentira.

Nós, médicos, não queremos cooperativa, não queremos nada, queríamos trabalhar
com dignidade. Eu não vejo saída. A saída está ai, onde todo mundo está criticando,
onde todo mundo está falando. Eu defendo a UNIMED, sou cooperado da UNIMED
de Pedro Leopoldo, não de Belo Horizonte, e defendo mesmo.

Queria fazer uma pergunta ao Dr. Josué de Oliveira Rios. Você é atendido pelo
SUS, tem algum plano de saúde, ou tem condições. no Brasil atual, de pagar por um
atendimento particular, no caso de algum problema eventual que ocorra com você ou
com sua família?

O Sr. Josué de Oliveira Rios - Eu, felizmente, estou na contingência de ter um
atendimento por via da universidade. Sou professor da Universidade Católica, e
temos um plano de saúde, do qual, aliás, até aqui não tenho precisado; mas,
felizmente, eu o tenho.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Graças a Deus.
O Sr. Josué de Oliveira Rios - Não tive que refletir sobre esse drama que o senhor

apresentou. Gostaria de lembrar aos senhores uma coisa importante, chamar a
atenção dos consumidores para ver se essa lei foi aprovada. Essa lei a que me refiro,
em seu art. 11, tem uma coisa muito arriscada, que é a possibilidade de
discriminação, de discriminar pessoas doentes, porque ela permite o exame prévio.
Seria a legalização da discriminação, porque quem, por acaso, se flagrar doente, tem
que ir para o SUS, porque vão fazer exame prévio e poderão negar esse céu que se
prometeu àquele que teve uma contingência de se flagrar doente.

Tenho um plano de saúde da universidade, porque sou professor e esse plano é da
UNIMED.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Para concluir, diria que quem não conhece nossa
realidade pode saber que todos os hospitais. sem exceção, ou estão se
descredenciando pelo SUS ou estão diminuindo atendimentos como Santa Casa, São
Camilo. Felicio Rocho e outros. No interior, isso está ocorrendo também; pensou-se
que o SUS poderia ser a salvação dos hospitais, mas hoje é um desastre, é o caos.
Temos de cobrar do Governo Federal. ou ele melhora a saúde de nosso país. ou
vamos chegar ao caos; vamos ficar debatendo sobre planos de saúde, os quais, apesar
de tanta deficiência, como os senhores estão falando. serão a salvação.

O pessoal do interior está vindo cada vez mais para a capital, para procurar
atendimento no Pronto-Socorro, na Santa Casa e em outros hospitais. Vocês podem
ir lá ver quantas ambulâncias lia nesses hospitais, nesse momento. Temos de ser
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realistas com a situação da saúde, hoje em dia, em nosso país.
O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Sílvio da Costa Azevedo, feita ao Dr. Josué de

Oliveira Rios: "Esse projeto está tramitando desde 1993; teve um percurso dos mais
tumultuados. resultando na aprovação pela Câmara de um substitutivo, que favorece
claramente os operadores de planos de seguros de saúde. Por que uma lei de tamanha
importância para a sociedade e para o Estado demora tanto para ser aprovada? Não
seria porque os segmentos cuja atividade está sendo regulamentada são, sabidamente.
um dos grandes financiadores de campanhas no Congresso?'.

O Sr. Josué de Oliveira Rios - A resposta está na própria pergunta. Mostra um
consumidor exemplar, que está acompanhando tudo. Quando os demais
consumidores estiverem acompanhando dessa maneira não vai ocorrer isso. E claro
que o Congresso Nacional não está representando nesta matéria interesses da
cidadania O IDEP, inclusive, divulgou e vai voltar a divulgar que recebeu dinheiro
das empresas de assistência médica. Nós divulgamos isso na Internet. e vamos voltar
a fazê-lo. Divulgamos nomes de Deputados que receberam dinheiro legalmente - não
é ilegalmente -, ou seja, nesse caso são financiamentos de campanha do setor. Agora,
sabemos que aquilo que se financia para campanha ilegalmente é muito maior do que
aparece legalmente. E claro que esta lei tem muitos absurdos - e vejam que acabei de
referir-me à discriminação do consumidor. Se você se flagrar doente e for fazer um
plano de saúde. ele vai fazer exame prévio e vai mandar você para o SUS. Temos que
lutar para melhorar o SUS. mas não podemos esconder a realidade.

O Congresso Nacional representa, de forma clara e manifesta, esse interesse
empresarial, e, lamentavelmente. o Poder Executivo, o poder público, tem grande
interesse em fazer com que o projeto seja aprovado rapidamente. Ao invés de o poder
público estar pensando em abrir um debate mais amplo sobre a matéria, quer que o
projeto seja aprovado às pressas. E possível até que venhamos a ter a sua aprovação
pelo Senado dentro de poucos dias.

O Dr. Sebastião pode, quem sabe, informar sobre alguma coisa que está sendo feita
por outro Senador para segurar o projeto um pouco mais e tentar, ainda, abrir outras
possibilidades. Mas a verdade é que estamos correndo o risco de o projeto ser
aprovado, em breve, do jeito que está.

A causa dessas coisas todas é o poder econômico: estamos numa via de mão única,
deletéria, contra os consumidores nessa matéria.

O Senador Sebastião Rocha - Vou responder à pergunta no que se refere a prazos.
O Governo tem grande interesse em aprovar esse projeto a toque de caixa,
fundamentalmente, pela questão do capital estrangeiro. O principal objetivo do
Governo com esse projeto é o capital estrangeiro.

Abrir o mercado, abrir as portas para que o capital estrangeiro entre seria um
critério sem nenhum limite. Até na telefonia celular há limite. Para a Banda E.
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estabeleceram 49% de participação de capital estrangeiro, e, na saúde, vejam bem.
ele vai poder entrar e falir todos os planos. Como o Presidente da UNIMED falou
aqui, eles podem trabalhar com o sistema de "dumping", porque têm reserva para
reduzir os preços à exaustão, inviabilizando os demais concorrentes, e, depois.
podem estabelecer a oligarquia e, com isso, o cartel, que acabará elevando os preços
de forma praticamente linear. E que o comando de todo o sistema seria do capital
estrangeiro, talvez à exceção da UNIMED, se esta tiver força para resistir.

As segadoras certamente já estão se associando. Já há pelo menos três
seguradoras nacionais associadas a capital estrangeiro: a Sul América, a Bradesco e
o Banco Econômico.

O Governo quer, com o ingresso do capital estrangeiro, reduzir os gastos com o
SUS. Há um compromisso, que não é nem tácito, é expresso mesmo, do Governo
brasileiro com os organismos financeiros internacionais, o Banco Mundial e o FMI,
que fizeram a todos os países emergentes a proposta de reduzir os gastos com a saúde
e com outras ações sociais. A contrapartida dessa redução deverá certamente ser o
ingresso do capital estrangeiro nesses países. Por isso, a pressa do Governo em
aprovar o projeto.

Por outro lado, não posso responsabilizar só o Governo, porque as entidades de
defesa do consumidor estão trabalhando também pelo adiamento da votação, para
que surja uma maior correlação de forças no Congresso Nacional, a qual permita
modificar substancialmente o projeto.

Os organismos de defesa do consumidor e todas as entidades médicas são
contrárias à aprovação do projeto na forma como está. Foram ao Presidente do
Senado - noticia amplamente divulgada pela imprensa - fazer o apelo para que esse
projeto demorasse mais um pouco para ser votado, a fim de se permitir o
entendimento para modificá-lo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gemido Nascimento, para fazer sua
pergunta oralmente.

O Deputado Geraldo Nascimento - Dirijo a pergunta ao Dr. Josué de Oliveira Rios,
com base no artigo que ele fez publicar na "Folha de S. Paulo", em que relacionou
vários itens, a Dra. Regina e o Dr. Mário.

O IDEP tem acompanhado de perto a tramitação do projeto nesse momento
crucial, alertando os Senadores e toda a sociedade sobre a armadilha do projeto,
conforme consta nos itens por mim citados.

O senhor critica a criação do Conselho Nacional de Seguros Privados, ligado ao
Ministério da Fazenda, dizendo que ele deveria - também concordo - estar ligado ao
Ministério da Saúde, e com maioria de assentos ligados às empresas. Não temos
sequer um representante dos consumidores. Isso não retrata a falta de saúde da
Nação?
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O Sr- Josué de Oliveira Rios - A pergunta é boa porque, além daquilo que está

escrito como mérito, o direito material. substancial, a forma como será operado
depois também é muito problemática. Esses órgãos de fiscalização, o Conselho, a
SUSEP. não despertam no consumidor a segurança de que essa fiscalização vai
ocorrer, mesmo naqueles poucos avanços. O projeto tem problema quanto ao
conteúdo e à operacionalidade. E possível que o consumidor perca nas duas pontas.

Sua pergunta é importante por isso. E um fato notório, neste Pais, a leniência da
SUSEP na fiscalização. Quem faz uma reclamação na SIJSEP sabe que dificilmente
terá resposta. E um monstrengo burocrático. Não creio que ela terá uma estrutura
mais ágil só porque essa lei será aprovada. Os mecanismos operacionais constituem
mais um problema nessa matéria.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Geraldo Caldeira. da Associação Médica de
Minas Gerais, dirigida ao Sr. Presidente da Mesa: "A Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, através da sua Comissão de Saúde, já tomou posição em relação a esse
plano a ser votado no Senado? Se já. o que fez? Todas as entidades nacionais e todos
os profissionais de saúde estão contrários".

Por coincidência, o Sr. Presidente desta Mesa é o Presidente da Comissão de
Saúde, que já tomou posição. Já fez até reuniões semelhantes a esta com a presença
de representantes do PROCON. da Associação Médica e da UNIMED, para discutir
o assunto.

Parece que todos os membros da Comissão de Saúde que são médicos são
contrários à aprovação do projeto na forma em que está. E consciência geral de que o
projeto está mais para o lado dos planos de saúde do que dos usuários. A Comissão
de Saúde já tomou a sua posição.

Vou ler várias perguntas dirigidas ao Sr. Emerson Fidélis Campos, Presidente da
UNIMED. Pergunta do Sr. Altivo José, de Cachoeira de Macaco. Rio de Janeiro: "E
justo prejudicar-se triplamente o usuário dos serviços de assistência médica pelo
atraso dos pagamentos das prestações, isto é, pagam-se juros altos, suspende-se o
atendimento e estabelece-se nova carência?".

Pergunta de Fábio de Oliveira, de Juiz de Fora: "O plano de saúde.pode aumentar
abusivamente, por exemplo, 80% da mensalidade de um contratante, pelo simples
fato de ele ter atingido a idade de 60 anos?'.

Pergunta do Sr. Geraldo Marinho Figueiredo: "Tenho 66 anos e há 10 anos pago a
UNIMED. Agora eles querem rescindir o contrato, alegando prejuízo para a
empresa. Isso é licito?".

Pergunta da Sra. Maria Angela. de Betim: "O plano de saúde que recusa um
cliente pelo simples fato de ele ter 70 anos está agindo dentro da lei?'.

Pergunta de Maria Estela Silveira, de Campinas: "Uma senhora aposentada, de 79
anos, ganhando R$400,00 por mês, teve a mensalidade de seu plano de saúde da
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UNTIvIED aumentada para R5179.00, em desacordo com a realidade brasileira. Isso é
possível?".

O Sr. Emerson Fidélis Campos - Quanto a esse problema de atraso de 60 dias, a
TJN[MED concorda que, se precisar. o usuário pode pagar. e não há problema para
ele ser atendido. Não se suspende nenhum contrato por causa disso. O que não pode
é passar de 60, 90, 120 dias, porque não temos meios de manter uma situação dessa.
A lei está sendo aprovada, mas acho isso inteiramente viável. Defendi essa posição
em campanha e acho que o usuário, que vive o momento atual, com essa crise
econômica, às vezes fica desempregado, fica 60 dias sem pagar e deve ter a
oportunidade de fazer o acerto, continuar a ser atendido e não perder a carência por
causa disso.

Quanto a aumentos abusivos, quando se está suspendendo a empresa. normalmente
a UMMED faz um levantamento de custo. As vezes uma empresa está pagando à
UNTMED R$ 1,000,00 e está gastando R$2.500.00. A UNIIvIED chama essa empresa,
renegocia, mostra o que está acontecendo e pede a ela para tentar limitar o uso.
porque, às vezes, a utilização está sendo abusiva. Há clientes que usam oito ou nove
consultas mensais de médicos da mesma especialidade ou- às vezes, de pouca
diferença. O que fazemos é renegociar. Se o prejuízo está sendo grande e eles não
querem negociar, nós podemos nos remeter ao contrato, que pode ser rescindido por
ambas as partes. Então, não fazemos isso: está dando prejuízo, corta.

Quanto ao aumento mencionado, não sei como a coisa está funcionando em
Campinas. O plano individual da UNIMED de Belo Horizonte tem o prazo de um
ano - a Dra Stael sabe disso - e só pode ser renegociado ao final desse período. O
que fazemos é renegociar com a empresa a sua divida quando ela está dando
prejuízo. Isso é mostrado a ela. Hoje, 75% dos pianos da UNIÍvIED estão dando
prejuízo quando se coloca a tabela da AMB. Nós, médicos, estamos financiando isso
porque, quando aceitamos um participante, permitimos que essas empresas
continuem no sistema, sem que rescindamos nenhum tipo de contrato. Não é a nossa
intenção.

Estamos de acordo com isso que está na lei de a pessoa estar há dez anos na
UNIMED etc. Estamos contra a lei é quanto a se liberar para entidades estrangeiras.
quanto à UNIMED ser tratada como seguradora, quanto a se dar permissão à
seguradora para referenciar médico, e ela então começa a fazer controle sobre o
serviço médico. Somos contra esse tipo de coisa. Não somos contra colocar que o
sujeito está há dez anos na UNIMED e se aumenta o preço Não é isso. Não estamos
questionando o fato de a pessoa ficar internada mais tempo. Os questionamentos que
estamos fazendo são muito diferentes. E o fato de se transformar a saúde em
mercadoria, falar que se tem plano ambulatorial e hospitalar etc. Esse tipo de coisa é
que somos contra Não questionamos esses outros assuntos que estão aqui.
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O Sr. Presidente - A pergunta seguinte é do Sr. Lourival Acácio da Silva, de

Bragança Paulista feita ao Senador Sebastião Rocha: "Tenho 65 anos e não consigo
fazer um piano de saúde. A alegação das empresas é que eu apresento problemas de
saúde que os planos consideram como doenças preexistentes que não têm cobertura.
O que posso fazer?" A outra pergunta é do Dr. Geraldo Caldeira, Presidente da
Associação Médica de Minas Gerais: "Senador Sebastião Rocha, o mais grave desse
plano é retirar o controle da saúde do Ministério da Saúde e passá-lo para o
Ministério da Fazenda e a Superintendência da SUSEP. da mesma forma que o
Ministério da Saúde está entregue a um economista. O que o senhor pensa disso?"

O Senador Sebastião Rocha - Conheço bem o Senador Sena. Ministro da Saúde, e
acho que não se pode restringir a possibilidade de ele ser Ministro da Saúde.

Como o Ministério da Saúde é um órgão que deve ser sobretudo. Sr. Presidente,
gestor. acho que não é necessário ser médico, embora- como médico que sou, entenda
que o ideal é que o Ministro seja médico. Mas, se não o é, tem de estar muito bem
assessorado por um corpo técnico de médicos que tenham conhecimento de saúde
pública. Particularmente não fiz nenhuma restrição, porque, do ponto de vista do
gerenciamento e da honradez, não se pode contestar a indicação do Ministro Serra.

Quanto ao órgão regulador. defendo que seja o Ministério da Saúde. Temos urna
proposta - a UN]IvIED também a apóia- de acordo com o contexto de um documento
que nos apresentou - para que se crie urna agência. Estão criando agências para tudo:
agência de telecomunicações, agência de petróleo, agência de energia e até já se
estuda a implantação de unia agência nacional de aviação. Por que não criarmos uma
agência nacional de saúde suplementar? A frente dessa estaria o Ministério da
Saúde, com a participação necessária do Ministério da Fazenda. Haveria um
conselho com a participação dos usuários e dos órgãos de defesa do consumidor, num
percentual mais equilibrado, haja vista que, hoje, o Conselho Nacional de Seguros
Privados, da forma como está proposto na lei, terá um percentual muito pequeno de
representantes dos usuários e dos órgãos de defesa do consumidor. Então, também
está desequilibrado esse Conselho. Isso não é correto. Quero perguntar ao Ministro
Serra: por que ele. como Ministro, vai proibir que o órgão regulador--desse setor seja
o Ministério da Saúde? Ele é economista e tem competência também na área de
coordenação. de controle e de fiscalização. Poderiam questionar o Ministro
Albuquerque ou o Ministro Jatene, que são médicos. Mas agora temos lá um
economista. Então, se justificam ainda mais a condução desse processo e sua
coordenação pelo Ministério da Saúde. Quero saber o que o Ministro pensa disso.

Com relação ao idoso de 65 anos, que provavelmente tem uma doença preexistente
- é o que está na pergunta - estou tentando impedir que a doença preexistente seja
excluida da cobertura. Por que, então, proponho que esses custos sejam diluídos entre
os usuários, pagando um pouquinho mais os jovens, para que as pessoas com mais
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idade tenham condições de obter um plano de saúde para se tratarem? Exatamente
porque, se criarmos um plano só para idosos ou só para atender doenças
preexistenres, ele será impraticável. Será inviável do ponto de vista econômico, a não
ser que se estabeleça um custo mensal de R$300.00 ou R$250.00. Se se fizer a
diluição do custo no conjunto da sociedade, isso vai representar acréscimo pequeno
para cada contribuinte, para cada cidadão, com um beneficio ampliado para toda a
sociedade. E isso que defendo.

Outras perguntas foram feitas ao representante da UNIMED. Gostaria de me
posicionar sobre isso. Perguntaram o que o idoso de 65 anos pode fazer.
Sinceramente, como não existe legislação, não é possível, sequer, dizer-lhe que
procure o PROCON. Também não sei o que fazer nessa situação, porque não há
nenhum mecanismo que obrigue as operadoras a atenderem esses casos de doenças
preexistentes e a contratarem pessoas com mais de 65 anos.

Uma pergunta ao representante da UNIMED foi a respeito da rescisão de um
contrato, decorrente de faixa etária. Essa pessoa tem mais de 65 anos, e a operadora
quer rescindir o contrato de forma unilateral, em razão da idade e porque seu
atendimento está custando caro- Isso é injusto. Não pode acontecer. E uma prática
abusiva. Ai. sim, tem-se que procurar o PROCON ou outro órgão de defesa do
consumidor, como o IDEC ou a Procuradoria de Defesa do Consumidor, se estiver
tratando também desse assunto. Ai é abuso. Não se pode tirar ninguém do plano de
saúde só porque ultrapassou os 65 anos e está causando prejuízo. A lei impede - o
projeto como está - que as pessoas sejam discriminadas em função da idade ou por
serem portadoras de deficiência.

A lei obriga que os planos atendam essas pessoas, mas não estabelece qual é o
custo disso, se elas vão ter que pagar mais por serem deficientes ou por terem mais
de 65 anos, por exemplo, quando o correto seria que a lei limitasse e estabelecesse
um teto. Esse teto deveria ser o valor cobrado de um cidadão com 60 anos. Quem
tivesse mais de 60 anos deveria pagar no máximo aquele valor. Isso porque quem
tem 60 anos já está pagando caro, uma vez que o preço já sofreu reajustes de acordo
com sua faixa etária: começou a pagar aos 30, houve reajuste aos 40. aos 50 e aos 60.
Vamos supor, se um jovem paga R$40.00, uma pessoa de 75 anos irá pagar R580,00
ou mais. Recebi um telefonema de um cidadão de São Paulo, recentemente, dizendo
que o seu plano passou de R$ 150.00 para R$28000. rapidamente. Então, a lei devia
estabelecer o patamar máximo, que deveria ser o valor cobrado aos 60 anos. tanto
para o deficiente quanto para o idoso. Do contrário, os planos podem continuar
praticando esse abuso.

Acho esse reajuste absurdo, assim como a rescisão por inadimplência. O projeto
tenta proteger o usuário, estabelecendo que o contrato não pode ser rescindido
unilateralmente, em função de uma inadimplência de até 60 dias por ano. Você pode
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ir acumulando: em um mês. você atrasou 10 dias; no outro. 5 dias; no outro, 15 dias.
O certo é que não poderá ultrapassar 60 dias. Se, no decorrer do ano, o atraso
ultrapassar 60 dias, a empresa poderá rescindir o contrato. Eu tentei coibir isso,
apresentando uma proposta em meu parecer. mas confesso que há reação muito
grande das operadoras e do Governo, dizendo que não devemos estimular a
inadimplência. Dizem que esse seria um mecanismo para estimular a inadimplência
e gerar dificuldades de viabilização econômica para as operadoras. Então, estou
rediscutindo essa questão para ver se deixo como está no projeto ou se mantenho o
que propus em meu parecer.

O Sr. Emerson Fidélis Campos - Na UNIMED. Senador, apesar de eu estar lá há
apenas 15 dias, acho que não existe a prática de suspender piano de saúde porque a
pessoa completou 65 anos. Não conheço isso lá dentro. Se existir, vai acabar.

Quanto à inadimplência, o próprio Governo não a aceita. Ele cobra e penaliza as
pessoas por inadimplência. Então. ele irá fazer uma lei permitindo a inadiinplência
depois de um certo limite? Isso é inviável.

O Sr. Presidente - A próxima pergunta é do Sr. Ricardo Correia, da NIPOMED,
que gostaria de fazer ao Dr. Horácio Navarro unia pergunta oral.

O Sr. Ricardo Correia - Primeiramente, gostaria de dizer que não sou
representante da NIPOMED. Trabalho com o plano NIPOMEL) - Autogestão.

Sr. Navarro, tivemos alguns depoimentos aqui, até muito louváveis. A Sra. Stael
falou muito bem sobre a questão dos contratos. Seu depoimento foi corroborado pelo
Sr. Gemido Rezende, que nos alertou quanto à questão do contrato dos planos de
saúde. Tivemos, também, uni discurso exemplar do Sr. Josué, sobre os direitos
humanos. Foi abordada também a questão da vivência, da relação médico-paciente,
por parte do Sr. Emerson Fidélis, que alertou para a questão da lucratividade. mas
esse é um assunto que exporei abaixo.

A minha preocupação. Sr. Horácio, é quanto ao seu discurso. Eu trabalho com um
plano de saúde. tenho contato com as pessoas e faço pesquisas de planos de saúde.
Percebo em seu discurso um completo desconhecimento do campo. Quanto aos
contratos, o senhor disse que eles são claros, quando é óbvio, para - quem tem um
mínimo de conhecimento, que eles deixam imensa margem de dúvida.

Procurei esclarecer muitas cláusulas nas minhas pesquisas junto a vendedores. Eles
mesmos desconhecem alguns termos técnicos que são de dificil entendimento.

Com relação à lucratividade, pode ser que seja de 4%. mas isso pode refletir uma
inoperabilidade dos planos de saúde. Mas tenho a certeza - devido a minha atuação
no campo - de que o pagamento aos planos de saúde é suficiente para haver a
cobertura de todas as doenças que possam existir. Por quê? Porque há pessoas que
não utilizam o plano de saúde, porque não ficam doentes. A grande maioria das
pessoas que têm plano de saúde não vai ao médico. Só vão quando estão doentes.
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Os planos de saúde são formados dentro da consciência de uma medicina curativa

e não. preventiva. O senhor citou questões matemáticas e estatísticas. Surgiu ainda o
debate sobre a pessoa mais velha, e foi dito que os mais novos deveriam pagar pelos
mais velhos. E até louvável que os jovens se preocupem com os mais velhos. Mas
creio que o valor pago é suficiente para que os mais velhos sejam atendidos, porque o
jovem tem boa saúde e se utiliza menos do plano de saúde. O mais velho, o idoso
utiliza mais. Achamos que deve ser tirada uma média dos dois casos. Não se deve
aumentar o preço para o jovem, que já se utiliza menos do plano de saúde. A questão
da percentagem de utilização deveria ser mais bem vista - dentro da lógica de um
contrato plausível, que dê o conhecimento pleno dos direitos do consumidor, e
também na lógica dos preços justos. Mas, se fizermos uma pesquisa junto aos
consumidores, verificaremos que, na verdade, a utilização joga por terra esse
argumento de que preços justos são cobrados pelos planos e de mudanças de preços
por faixa etária.

O Sr. Horácio Navarro Cata Preta - Em primeiro lugar. com relação aos contratos.
evidentemente, estamos falando de uma multiplicidade de contratos, porque não
existe um contrato padrão no mercado. Cada companhia tem o seu contrato, cada
plano de saúde tem o seu contrato, e há variações de contrato para contrato. Esse
projeto de lei não corrige essa situação nem a corrigirá, porque continuarão existindo
diversas maneiras de se escrever o contrato. Quem escrever e esclarecer melhor o
contrato e ainda estiver mais bem enquadrado na regra da explicação ao consumidor.
sempre será mais fácil. Hoje, as empresas que comercializam os planos e seguros de
saúde ou das cooperativas médicas e UNIMEDs podem sentir isso.

Falando agora da utilização, talvez a sua visão sobre ela esteja dentro de um
universo restrito. Como o senhor disse, hoje as seguradoras lidam com cerca de 5
milhões de segurados. Teoricamente. se  todos se utilizassem dos serviços médicos
num único mês, as empresas quebrariam. Não é essa a idéia. Sabemos
estatisticamente que cada faixa etária tem determinado percentual de utilização por
mês.

O que nós sabemos é que, a cada grupo de 1.000 pessoas, cerca de 250 utilizam o
plano de saúde. Como estamos trabalhando num regime de mutualismo, todos
aqueles 1.000 pagam para que os 250 possam utilizá-lo. Essa é a idéia do
mutualismo. Se fossemos cobrar para todos, o preço seria absurdo. Então, a
utilização não é baixa. Posso citar alguns números bastante expressivos. Há cerca de
cinco ou seis anos atrás, tínhamos uma relação de um a dois exames para cada
consulta exames complementares para diagnóstico. Hoje. esse número pulou para
algo em tomo de 3.5. Esse aumento significativo de quase 70% mudou
completamente a relação, apenas nesse aspecto. Estamos efetivamente com uma
enorme utilização, principalmente depois do Plano Real.
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Concluindo, os índices de utilização, após a introdução do Plano Real. se tornaram

muito mais fáceis de serem medidos. Até junho de 1994, grande parte do que
acontecia era mascarado pela inflação. Após o inicio do Plano Real, esses números se
tornaram dramáticos. Os índices de sinistralidade, justamente as despesas com
assistência médico-hospitalar, estão crescendo a cada ano. Isso não é uma
particularidade do Brasil ou das seguradoras- As despesas com assistência médica no
mundo inteiro tendem a subir mais do que a inflação. A culpa é das próprias
empresas que apresentam os produtos ao mercado, ao estimularem o consumo de
tecnologia. Esse é um aspecto que não está no âmbito da lei, mas se volta contra elas
mesmas. Esta é uma coisa que nós temos que analisar e repensar: a nossa postura
com relação a essa publicidade.

O Sr. Presidente - Passaremos a palavra ao Sr. Rodrigo Campos, Coordenador do
PROCON de Belo Horizonte, que fará sua pergunta oralmente.

O Sr. Rodrigo Campos - Bom-dia. Não sou médico, sou economista, mas parece
que minha letra está mais para médico do que para qualquer outro profissional;
portanto. fui convidado a fazer minha pergunta oralmente. Gostaria de solicitar ao
Senador Sebastião Rocha e ao Consultor Josué Rios que nos respondessem. Eu
coordeno o PROCON da nossa Capital, e convivemos com o problema dos planos de
saúde cotidianamente, com casos dramáticos. Certamente essa teleconíerência irá
nos ajudar na reflexão sobre esse assunto. A pergunta é a seguinte: a mercantilização
da saúde significa a abertura à acumulação capitalista em um uivei tremendamente
maior do que acontecia com os antigos profissionais liberais. A presença do Estado
regulando e fiscalizando, ainda que aquém do que gostaríamos, é certamente
positiva. Sabemos contudo que, mais do que o controle estatal, é preciso o controle
público. O que é previsto e o que poderia ser feito para que o usuário tivesse poder de
fiscalização sobre o seu plano ou sobre a empresa à qual é vinculado?

Gostaria apenas de fazer um comentário. Como economista da CEMIG, descobri
que, desde 1934, no chamado Código de Aguas, havia uma lei que regulava todo o
sistema energético do Pais, na qual era prevista a existência de um conselho de
usuários, de consumidores de energia elétrica. As empresas energéticas do Pais,
mesmo com amparo legal, jamais fizeram isso. A noticia que tenho é que a CEMIG,
há poucos anos, implantou esse conselho. Portanto. a minha pergunta é esta: mais
que o controle estatAl, e ai foram feitas críticas inclusive ao papel da SUSEP pelo
fato de ser o Ministério da Saúde e não o da Fazenda o órgão de fiscalização, o que é
previsto, o que poderia ser feito do ponto de vista da criação de mecanismos de
fiscalização pública sobre o sistema privado de saúde?

O Senador Sebastião Rocha - O que posso dizer é que a lei prevê esse conselho
nacional. Ele já existe. precisa apenas ser reestruturado. Ele inclui alguns
representantes dos órgãos de defesa do consumidor. E um número muito pequeno em
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relação ao número de representantes do Governo. Em relação às operadoras, há um
certo equilíbrio, pois estas também são poucas. Em relação aos representantes do
poder público, há um exagerado desequilibrio em favor do Governo. Há vários
Ministros representantes da SUSEP e representantes de vários outros órgãos,
enquanto os outros representantes são apenas 20. O Dr. Cata Preta faz uma correção
que procede. Na verdade, essa representação é na Câmara de Saúde Suplementar,
órgão de assessoramento consultivo. Ele é consultado sobre problemas de assistência
à saúde. Aí é que temos o representante dos órgãos de defesa do consumidor. No
Conselho Nacional de Seguros Privados, não há nenhum representante. Ele é estatal -
é público. Esse é uni equívoco. Por isso é que eu disse que, se tivéssemos a
oportunidade de acrescentar algo novo, ficaria a proposta de implantação da agência-
Você poderia tê-la como órgão estatal. As pessoas teriam que ser indicadas pelo
Governo e aprovadas pelo Congresso, mas haveria um conselho vinculado à agência,
no qual estariam representados os usuários e os órgãos de defesa do consumidor.
Essa é a idéia, e a agência de telecomunicações possuiria um conselho com
representação dos usuários. Isso poderia ser feito nesse setor de uma forma mais
equilibrada. Mas, da forma como o projeto está, não é permitido isso. No contexto do
projeto, o que existe é o Conselho de Seguros Privados e a SUSEP. sendo esta o
órgão que irá proceder ã fiscalização e ao controle, O Conselho fica como um órgão
acima da SUSEP. E teriamos, ainda, essa Câmara de Saúde Suplementar, com
representação mais reduzida e em nível mais consultivo, sem poder de decisão.

O Sr. Presidente - Devido ao grande número de perguntas e ao adiantado da hora,
vamos encerrar a sessão. Informo a todos que fizeram perguntas à Mesa que elas
serão encaminhadas aos debatedores. Posteriormente. serão respondidas.
Agradecemos, mais uma vez, a presença de todos. Consideramos encerrados os
debates.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos ilustres

componentes da Mesa, às demais entidades e aos participantes. bem como aos
telespectadores que nos prestigiaram com sua audiência.

Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação.

ATA DA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de abril de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Geraldo Nascimento. Ambrósio Pinto. Antônio Andrade e João Leite, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Gemido
Nascimento, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado João Leite que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir. o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e lembra aos Deputados que, no dia 1514198. será
realizada a teleconferência sobre "Planos e Seguros Privados de Assistência à
Saúde", nesta Casa. Nos termos regimentais. o Deputado Ambrósio Pinto assume a
direção dos trabalhos e passa à discussão e votação do Parecer para o 1 0 Turno do
Projeto de Lei n° 1.480197. O Presidente indaga ao relator, Deputado Antônio
Andrade. se está em condições de emitir parecer. Respondendo afirmativamente. o
relator procede à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria. Após. o Presidente submete a discussão e votação o parecer, que é aprovado.
O Deputado Gemido Nascimento reassume a direção dos trabalhos e coloca em
votação o Requerimento n° 2.522198, da Comissão de Defesa do Consumidor. o qual
é aprovado. Passa-se à discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado
João Leite procede à leitura de requerimento do Deputado Marcos Helênio. em que
solicita sejam ouvidos na Comissão representantes da Procuradoria-Geral do Estado,
da OAB-MG. da Corregedoria-Geral de Justiça. do SERJUS. Recivil e de entidades
representativas de serviços notariais, para se discutir a situação dos cartórios
extrajudiciais no Estado, especialmente as nomeações e designações ocorridas após a
Constituição Federal de 1988 e a Lei Federal n° 8.935. de 1994, além de outros
temas relacionados com o funcionamento e a fiscalização dessas repartições. Após, o
Deputado Antônio Andrade apresenta requerimento, em que solicita sejam ouvidos
na Comissão o Dr. Raimundo Inácio de Oliveira. Diretor-Geral do DETRAN. e o
Presidente da Federação Nacional das Seguradoras-FENASEG-, para prestarem
informações sobre o envio do Documento único de Trânsito - DUT - aos
proprietários de veículos automotores e a irregularidade a que os motoristas ficam
submetidos, ao transitar sem o documento, já que não receberam a guia para
pagamento Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados. O Presidente
passa à apreciação do Boletim Informativo da Comissão. concernente às suas
atividades no exercício de 1997 e indaga aos Deputados se estão de acordo com o
conteúdo e a quantidade do boletim a ser confeccionado Após, o Presidente suspende
os trabalhos às løhlømia para melhor análise da matéria, e os reabre às 10h3Smin
verificando-se a presença dos Deputados João Leite e Ivair Nogueira (substituindo
este ao Deputado José lvlilitão, por indicação do Bloco Social Trabalhista). O
Presidente submete a votação o boletim informativo, que é aprovado, com a ressalva
de que poderá sofrer alterações após o estudo dos assessores dos Deputados e
Consultores da Casa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 28 de abril de 1998.
Gemido Nascimento. Presidente - Ambrósio Pinto - José Militão - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 947196

Comissão de Administração Pública
Relatório

Do Deputado Aulton Vilela, o Projeto de Lei n° 947/96 visa a dar a denominação
de Manoel Dias dos Santos Brandão ao Parque das Aguas de Cambuquira.

Aprovada a matéria no 1° turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2° turno, em cumprimento das
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
Personalidade atuante. Manoel Dias dos Santos Brandão prestou inestimáveis

serviços à comunidade e àqueles que privaram de seu convívio, como médico ou
homem público.

Como médico, dedicou-se ao uso das águas minerais para a cura de doenças; como
Prefeito de Cambuquira. executou obras de saneamento, organizou projetos para
desenvolver o turismo e construiu o Hospital-Geral de Cambuquira.

Em reconhecimento ao seu trabalho empreendedor, justa se torna a homenagem
que lhe está sendo prestada.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 947196 no 20 turno,

na forma original.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1998
Sebastião Helvécio. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.138/97
Comissão de Administração Pública	-

Relatório
O projeto de lei em exame. do Deputado Ivair Nogueira, dá a denominação de

Josias Almeida de Souza ao trecho da rodovia que liga o Município de Mário
Campos à BR-381. no Município de Betim.

Aprovado o projeto no 1° turno, em sua forma original, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2° turno, em cumprimento das
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
0 referido trecho rodoviário encontra-se sem denominação oficial, conforme atesta
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o Diretor-Geral do DER-MO.

Assim sendo, justa e oportuna se faz a homenagem, visto que o Sr. Josias Almeida
de Souza foi exemplo de solidariedade, trabalhando pelo bem-estar das comunidades
de Citrolândia e da Colônia Santa IsabeL

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.138/97 no 2°

turno. na forma original.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1998.
Ibrahim Jacob. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.162/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.162/97, do Deputado Ronaldo Vasconcellos. visa a dar a

denominação de Adriano Duarte à estrada que liga o entroncamento da Rodovia
MG-262 ao Município de Diogo de Vasconcelos.

Aprovado o projeto no 1° turno, em sua forma original, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, em cumprimento das
disposições regimentais.

Fundamentação
Nada mais justo que ratificar o nome que se pretende dar à estrada que liga o

entroncamento da Rodovia MG-262 ao Município de Diogo de Vasconcelos. Adriano
Duarte. natural de Guaraciaba. viveu em Diogo de Vasconcelos. cidade que muito
amou. Foi Vereador e sempre trabalhou em favor da região do vale do Piranga,
merecendo, assim, a homenagem que lhe está sendo prestada.

Conclusão
Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.162197 no 2°

turno, na forma original.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1998.
Ajalmar Silva, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1337/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa. o Projeto de Lei ti0 1,337197 propõe seja

dada a denominação de Totó Martins à ponte sobre o rio Carangola, na Rodovia
MG-265. Km 4.0. situada na comunidade de São Manoel do Boi. Município de
Carangola.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma proposta, e agora compete a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela. conforme prevê o Regimento Interno.

Fundamentação
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O aludido projeto tem o objetivo de homenagear a memória de Antônio Martins

Pacheco, em função de sua dedicação à comunidade de São Manoel do Boi.
Justa é a homenagem que lhe é prestada. eternizando o apelido Totó Marfins, como

era carinhosamente chamado por seus conterrâneos, que o admiravam sem
restrições.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.337197 no 2°

turno, na forma original
Sala das Comissões. 28 de abril de 1998.
Marcos Helênio. relator.

PARECER PARA O2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.338/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em análise objetiva dar a

denominação de Juquita Teixeira à ponte sobre o rio Carangola, situada na Rodovia
MG-265, km 6,8, no Município de Carangola.

Aprovado o projeto no 1° turno, em sua forma original, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, em cumprimento das
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei ora analisado tem o objetivo de homenagear o exemplar homem

público, que sempre trabalhou buscando recursos que promovessem o bem-estar da
comunidade.

E importante mencionar que Juquita Teixeira foi Vereador e muito se empenhou
para integrar a região com a construção da citada ponte.

Dessa forma, a denominação proposta representa ato de consideração ao líder
político incontestável.

Conclusão
Pelos motivos expostos. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.338197 no 2°

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1998.
Leonidio Bouças. relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.339/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.339/97, do Deputado Sebastião Costa. dá a denominação de

Ataíde José de Lima à ponte sobre o rio Carangola. na  Rodovia MG-265. lan 23,
situada na comunidade de São Manoel do Boi, no Município de Carangola.

Aprovado o projeto no 1° turno, em sua forma original, cabe a esta Comissão
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deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, em cumprimento das
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
O Sr. Ataíde José de Lima notabilizou-se pela dedicação à causa pública, deixando

para sua geração e gerações futuras obras notáveis. Marcou sua vida com exemplos
de solidariedade humana e seu nome é sempre lembrado pela comunidade local.

Portanto, esta é a oportunidade de se lhe prestar justa homenagem.
Conclusão

Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.339197 no 20
turno, na forma original.

Sala das Comissões. 28 de abril de 1998.
Sebastião Helvécio. relator.

PARECER PÁRA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.439/97
Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Fundação Educacional e Cultural de Almenara, com
sede no Município de Almenara.

Aprovado o projeto no 10 turno, sem emenda, compete agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria.

reconhecemos a importância de se declarar de utilidade pública a referida entidade,
cujo principal objetivo é promover atividades voltadas, principalmente, para a área
da educação. Para concretizá-lo, constrói escolas e estabelecimentos afins, visando a
contribuir com a ampliação da oferta de ensino no Município de Almenara. e realiza
espetáculos artístico-musicais.

Fica demonstrado, pois, que a entidade é merecedora do titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão	 -
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.439/97 no 2°

turno, na forma original.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1998.
Gilmar Machado, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA 30 DE ABRIL DE 1998

ATAS

ATA DA 365- REUNIÃO ORDINÁRIA- EM 2814198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário. Comparecimento - Abertura - P Parte: la Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficios - ? Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°5 1.717 a 1.721198 - Requerimentos n°s 2.572 a
2.576198 - Requerimentos dos Deputados Wanderley Asila, Paulo Piau e outros,
Miguel Martini e Raul Lima Neto - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Raul Lima Neto, Carlos Pimenta e Gilmar Machado - Y Parte (Ordem do Dia): P
Fase: Abertura de Inscrições - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Paulo Nau e outros; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini e Raul Lima Neto; aprovação -
Fase: Questões de ordem; chamada para recomposição do número regimental;
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem
do Dia.

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

Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalnia Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquimo - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge 1-lannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Marco Régis - Marcos Helênio -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley
Ávila - Wilson Pires.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 21-Secretário, para proceder â leitura da ata da
reunião anterior.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Marcelo Gonçalves. 3 0-Secretário, nas funções de 20-Secretário,

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

- A Deputada Maria Olivia. 5a Secretária, nas funções de 1 0-Secretário, lê a
seguinte correspondência:

OFICIO S
Do Sr. Arésio A. de Almeida Dâmaso e Silva. Procurador-Geral do Estado.

informando, em atenção a oficio da Comissão de Defesa do Consumidor (convocação
para reunião com a finalidade de debater a situação  dos cartórios extrajudiciais no
Estado). que o assunto está relacionado às atividades da Secretaria da Justiça. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Svio Costa. Presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado.
indicando membros para compor o grupo de trabalho que vai estudar a legislação
estadual e os reflexos das mudanças constitucionais sõbre ela.

Do Sr. Walter Francisco de Moura. Prefeito Municipal de Morada Nova de Minas,
encaminhando cópia de oficio enviado ao Senador' Esperidião Ainin. em que se
propõe a apresentação de emenda à Coast ição Federal com vistas à
regulamentação dos proventos da classe política e d repasses de taxas e impostos às
Câmaras Municipais. (- A Comissão de Fiscalizaçã

Do Sr. José Décio Martins. Presidente da	iara Municipal de Itajubá,
encaminhando cópia de requerimento do Vereador	r Navarro Santos solicitando
que se oficie ao Sr. João Heraldo Santos Lima.	tário da Fazenda, pedindo a
ampliação do número de postos de pagamento	taxas relativas a veículos e
segurança pública. (- A Comissão de Adininistraçã

Do Sr. José Tarcísio Mendes. Presidente da a
	

Municipal 4e Janaúba (2),
solicitando apoio para a solução do problema de d

	
de função de servidores do

DER-MG e para a reivindicação de servidores esta'	de pagamento das diárias de
1997. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Elmo Meireles Pahl. Superintendente Estadual do Banco do Brasil,
agradecendo o convite para a solenidade de entr a. "post mortem". do titulo de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao 5 Winnfried Jordan.

Do Sr. Humberto Ferreira de Carvalho Neto, Delegado Federal Substituto da
Delegacia Federal de Agricultura em Minas Ge: ás (3). encaminhando cópia de
extrato dos Convênios MAJDFA/MG n°s 17 a l9/ '.firmados entre o Ministério da
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Agricultura e do Abastecimento e a Associação Brasileira dos Criadores do Jumento
Pêga. a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina e a Associação
Brasileira dos Criadores do Cavalo Pônei. respectivamente. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

Da Sra. Maria Elizabeth Santiago Contreiras. Secretária substituta de Políticas de
Emprego e Salário, encaminhando cópia de termo aditivo de convênio celebrado
entre o Ministério do Trabalho e o Estado de Minas Gerais. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso )GV, do Regimento Interno.)

Do Sr. Fernando Antônio Rodriguez, Secretário interino de Recursos Hidricos (4),
encaminhando cópias de convênios celebrados entre o Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e o Estado de Minas Gerais. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100. inciso X\Tl. do Regimento Interno.)

Do Sr. Sidilúcio Ribeiro Senra. Presidente do Colegiado de Gestores Municipais de
Assistência Social - COGEMAS - MG -, manifestando apoio ao Conselho Estadual
de Assistência Social com relação ao Oficio n° 17198, que trata da destinação ilegal
de recursos das subvenções sociais aos Deputados. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. José Tadeu Silva. Presidente da Casa do Caminho, solicitando empenho
para a aprovação do Projeto de Lei ti0 765/98. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
765/98.)

Y Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.717198

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade de São
Pedro - ASMOC -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Cabeceira de São Pedro - ASMOC -, com sede no Município de TeófiJo Otôni.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de abril de 1998.
Kemil Kumaira
Justificação: A Associação dos Moradores da Cabeceira de São Pedro tem

personalidade jurÏdica, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, e sua diretoria é
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constituída de pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos cargos que
exercem.

Sua finalidade é a prestação de serviços de natureza filantrópica: a assistência à
saúde da família, o combate à fome, mediante campanhas para arrecadar recursos, a
valorização do trabalho mediante a integração de seus beneficiários, a proteção
ambiental e outros serviços que visem à melhoria da qualidade de vida da população,
bem como à busca de soluções para atender às necessidades da comunidade.

A par dessas considerações e demonstrando reconhecimento do relevante trabalho
empreendido pela entidade, esperamos a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.718198
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Umbandista Abaça de Pena Branca,

com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Umbandista Abaça

de Pena Branca, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Geraldo Rezende
Justificação: O Centro Espírita Umbandista Abaça de Pena Branca. com  sede no

Município de Uberlândia, por meio da divulgação da doutrina espírita e de trabalhos
de assistência social, tem-se destacado nesse município entre as instituições que
prestam serviços à comunidade.

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

Por acreditar nos beneficios que a entidade proporciona às pessoas daquele
município. apresentamos este projeto. solicitando o apoio de nossos ilustres pares
para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1719198
Declara de utilidade pública a Assistência Social São Judas Tadeu, com sede no

Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Assistência Social São Judas Tadeu,

com sede no Município de Uberaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 16 de abril de 1998.
Paulo Piau
Justificação: A Assistência Social São Judas Tadeu é unia sociedade civil, de

caráter filantrópico e beneficente, que atua em programas de proteção à família a
gestantes, a crianças e idosos, bem como no combate à fome e à pobreza e na
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência.

Com o objetivo de contribuir para o aumento da renda familiar dos menos
favorecidos, a instituição, por meio de voluntários, ministra os seguintes cursos
proflssionahi72ntes: corte e costura, pintura em tecido, papel vegetal, crochê. tricô a
mão e a máquina, bordado a máquina, ponto de cruz. vagonite, abrolhos, corte de
cabelo, manicure, jato de areia, gesso, cerâmica fria, bonecas, sacolas, bolsas,
chinelos, trabalhos com jornal, trabalhos com parafina e "biscuit". Nesses cursos,
mais de 800 pessoas foram diplomadas.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade e por apresentar a entidade os
requisitos estabelecidos nas Leis n°s 5.830, de 6112171, e 12.240. de 517196,
esperamos a anuência dos nobres colegas à concessão do título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.720198
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio à Criança Carente - GRUPAC -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio à Criança Carente -

GRUPAC -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.	 -
Sala das Reuniões. de de 1998.
Péricles Ferreira
Justificação: O Grupo de Apoio à Criança Carente - GRUPAC - é uma entidade

beneficente e sem fins lucrativos. Desenvolve ações de assistência, amparo e proteção
às crianças necessitadas de 2 a 11 anos, proporcionando-lhes alimentação adequada e
lazer e auxiliando-as nos deveres escolares e na aprendizagem de trabalho artesanal.

Colabora. ainda, com o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Belo Horizonte e outros órgãos governamentais e não governamentais,
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empreendendo ações em beneficio do menor, em consonância com a Lei Federal n°
8.069. de 1317190.

A proposição preenche, ademais, os requisitos previstos em lei, razão pela qual
esperamos a aprovação dos nobres colegas à concessão do título declaratório
proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.721198
Declara de utilidade pública o Lar - Creche Pingo de Gente - LCPG -, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 1° - Fica declarado de utilidade pública oLar - Creche Pingo de Gente - LCPG

-, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Péricles Ferreira
Justificação: O Lar-Creche Pingo de Gente - LCPG - é entidade beneficente sem

fins lucrativos, cuja principal finalidade é prestar assistência à criança de 1 a 12
anos. em regime semi-aberto.

Uma vez que na criança é depositada expectativa de futuro promissor e digno para
a Nação. é necessário prepará-la para a vida adulta e para o exercício da cidadania-
como faz a referida entidade.

Isso posto. acreditamos que a entidade, que preenche os requisitos legais para a
declaração de utilidade pública é merecedora desse título, razão pela qual esperamos
a anuência dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.572198. do Deputado Kemil Kumaira, solicitando intercessão junto ao

Governador do Estado para a liberação de viaturas policiais para os Municípios de
Aguas Formosas, Aguas Vermelhas. Bertópolis, Campanário. Carai Carlos Chagas,
Crisólita. Fronteira dos Vales. Jordânia. Novo Oriente de Minas. Pavão. Santa
Helena de Minas. Serra dos Aimorés. Teófilo Otôni e Umburatiba. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

N° 2.573/98, do Deputado Dunas Rodrigues, solicitando seja pedida à Fundação
Nacional de Saúde - Coordenadoria Regional de Minas Gerais a cessão de uma
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unidade de ultra baixo volume ao Município de Janaúba. destinada ao combate à
dengue. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.574198, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja feito apelo ao
Governador do Estado, visando à cessão de caminhões-pipa aos Municípios de
Monte Azul, Nova Porteirinha, Pai Pedro. Porteirinha. Vargem Grande do Rio
Pardo, Mato Verde, Catuti. Mamonas e Miravânia. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.575198, do Deputado João Leite, solicitando se envie oficio ao Promotor de
Justiça da Comarca de Manteria, pedindo informações sobre a situação penal do
detento Janicio Furtozo Vidal, que alega não estar recebendo os beneficios
assegurados em lei. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.576/98. do Deputado Ronaldo Vasconceilos, solicitando seja feito apelo ao
Secretário da Fazenda para se viabilizarem as seguintes medidas: encaminhamento
ao CONFAZ de proposta de isenção do ICMS nas saídas em operações internas e
interestaduais de produtos farmacêuticos adquiridos por contribuintes do imposto
localizados no Estado e destinados a revendedores não inscritos, para venda porta a
porta, no Estado, exclusivamente a consumidor final; autorização para celebração de
termo de acordo com os revendedores de produtos farmacêuticos, estendendo em
favor destes o regime especial de tributação do ICMS previsto no art. 325 do Anexo
IX do Regulamento do ICMS, com a redação dada pelo Decreto n° 38.761, de
23/4/97. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Deputado Wanderley Ávila- solicitando a retirada de tramitação do Projeto de
Lei n° 1.503197. de sua autoria, ainda sem parecer das comissões a que foi
distribuído. (- A Comissão de Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Paulo Piau e
outros. Miguel Martini e Raul Lima Neto.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Francisco

Ramalho, Srs Deputados, minha g senhoras e meus senhores. embora muito no inicio
e, portanto, quando evidentemente vazia esta platéia, hoje, com a transparência, com
a exteriorização desse poder democrático, exemplar, a televisão, que leva
informações ao vivo aos nossos lares, fez algo. O Deputado pode. evidentemente.
gravar o que está ouvindo ou o que está se falando e ouvir em casa e, muito mais
ainda do que está publicado no jornal "Minas Gerais", o que se fala nesse lugar.
Daqui deveriam emanar as discussões. os assuntos pertinentes à política nacional,
neste momento em que o povo do Estado de Minas Gerais necessita de orientação.

E difidil, porque, se fizermos isso, estaremos, de certa forma, sendo julgados por
aqueles que nos observam, porque somos parte interessada. E natural. Interessada, na
sua grande maioria, na sua parcela tão importante, pelo fato de que julgam a política
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algo essencialmente puro. E essa vocação, tão sacrossanta quanto o sacerdócio, já
bem afirmou João Calvino. Pastor presbiteriano, muito liberal ate para a nossa época,
mas, ao mesmo tempo. muito severo, pois herdou. talvez da Idade Média, aqueles
princípios e mudou a Suiça, porque creu na política. E eu creio que os Srs.
Deputados, todos os nossos companheiros, juntos com este servo da justiça, ou
melhor, com o servo daqueles que também são servos da verdade e da justiça,
também expõem desta tribuna, com clareza, com transparência. o que fizeram e o
que fazem, e também usam desta tribuna, no momento em que se ex-põem para
exercitar justiça e juízo, porque isso agrada muito mais que qualquer outro sacriflcio.

Para falar de um assunto importantíssimo, pretendia subir a esta tribuna, mas é um
assunto que apenas abordarei, pois terei outra oportunidade. se Deus quiser. O
assunto diz respeito aos garimpos, ao que nós pudemos, ao viajar neste fim de
semana para Almenara, aproveitar e também investigar, porque quando estamos a
serviço da justiça, quando estamos semeando, já dizia o Pe. Antônio Vieira, na
"Septuagésima", "até o sair é semear". Pudemos perceber de perto, "iii loco". o que é
o garimpeiro, ou quem são os garimpeiros, quem são os cambalacheiros, e pudemos
perceber, na pessoa do Presidente da Associação de Garimpeiros de Teófllo Otôni, o
paradigma de toda a categoria, ou seja, a desilusão, a humilhação, a escravidão.

Srs. Deputados, estamos mandando para fora muito mais do que na época da
colônia. muito mais do que o quinto, estamos levando todo o ouro e muito mais
ainda, as gemas preciosas que hoje não geram riqueza para nenhum brasileiro, e sim
para os estrangeiros, donos dos garimpos.

O DNPM convidou um nobre amigo meu, membro da ADONEP, dono de uma
empresa do ramo, para ir até lá. Há muito tempo disse: "Se você souber de algum
estrangeiro, traga-o para o nosso escritório. Nós queremos conceder a lavra a ele".

O maior garimpo do Brasil, aliás, do mundo. de Alexandrita. está nas mãos de um
homem chinês chamado Chang e de um grego chamado Steves.

Contactei, em Teófllo Otôni. nos hotéis, alemães que estão ali com um trabalho
sério, e uni deles disse assim: "A nossa família mexe com pedras há diversas
gerações. Eu trabalho com pedras há 25 anos e compro tudo aqui em Teófilo Otõni".
E leva para as lapidadoras da Alemanha.

Quantas lapidadoras nós poderíamos ter aqui? Elas não estão aqui porque não
interessa. A nossa tributação sobre pedras é a coisa mais horrível - 1,7% sobre as
pedras, sobre a exportação. e quase 54% sobre jóias. Eles levam para lá pegando um
lote de US$2000000,00. falando que vale US$20.000,00, e com isso pagam 1,7% de
US$20.000,00. A própria receita e a própria Policia Federal declararam aqui que não
têm técnicos capazes de avaliar as pedras.

As pedras não interessam por quê? Estamos mandando mais de 80% por via de
contrabando para fora, e o resto é legal. Tudo isso volta em forma de jóias, não
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deixando a empresa nacional competir de jeito nenhum. Por que não se taxa 12%
apenas sobre jóias, sobre o produto final? Por que não se fecham essas barreiras e
não se abrem lapidadoras e fábricas de jóias com urna taxação de 12%, competindo
lá fora? Assim nossas jóias vão competir e vão ganhar, porque conseguem, algumas
vezes, competir e ganhai das italianas. O nosso povo é cheio de imaginação, um
povo competente, uma raça realmente abençoada unia mistura de europeus com
negros e índios, urna raça que, quando incentivada, quando tem oportunidades, tem
condições de ser campeã do mundo, de entrar na globalização para ganhar.

Mas as nossas leis não ajudam. Pelo contrário, facilitam a continuidade desse
escoamento, a venda dos nossos garimpos para as marcas estrangeiras. Até quando.
senhores? Um dia, está breve, haverá justiça neste País. Este Pais tem condições de
mudar. Nós cremos nisso e por isso usamos da tribuna, por isso somos Deputados,
por isso os candidatos são também Deputados. Sobre esse assunto eu disse que falaria
depois. porque era o principal, mas acabou surgindo antes.

Quero falar agora sobre unia acusação do PT. feita pelo Gilmar Machado. de que
este Deputado havia distribuído ilegalmente verbas da subvenção social para custeio
de bolsas de estudo no Norte de Minas Gerais. A subvenção social, senhores, é
seriissima. Fiz uma carta aberta ao meu amigo jornalista, que aqui vou ler. Sr.
Presidente, por se tratar de uma questão de honra, procederei à leitura da carta
dirigida ao meu amigo Maurício Reis, do corpo redatorial do "Diário da Tarde".
Trata-se de um jornalista sério, que colocou publicamente o que o seu coração sentiu
por ouvir o que ouviu. "O justo se alegra no Senhor e Nele confia; todos se gloriam
os de reto coração", epílogo de Salmos. 64.

Esse jornalista está prestando inestimável serviço aos mineiros. A publicação da
lista dos beneficiados por dinheiros públicos merece largos encômios. Muito
obrigado.

Não se configuram bolsas de estudos para universitários, mas apoio financeiro,
obedecendo-se aos termos do art. 203 de nossa Constituição Estadual. Fiz minha
indicação nos termos do Convênio n° 126196, que diz: "... fornecer a alunos carentes
do Norte de Minas ajuda financeira para custear os estudos em cursos de
qualificação, ensino médio, fundamental e supletivo, na cidade de Montes Claros e o
curso de Pedagogia na cidade de Januária - MG".

V. Sa. sabe que a região do Norte de Minas é terra esquecida pelo poder público,
pobre e sem recursos. Aconselhado por pessoas respeitadas na época, e professor que
sou. vi com bons olhos o diuturno esforço do professor Ruv Muniz (a quem não me
competia, por não conhecê-lo. julgar sempre transgressor - o homem muda) na busca
do aprimoramento de professores do curso primário, instalando o curso de
Pedagogia. E o fez com corpo docente altamente intelectualizado.

Quis aliar-me a esses vôos de idealismo em termos de pedagogia e de real beneficio
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para a região de Montalvânia. Manga Itacaraxnbi. Missões. São Francisco, Juvenilia
e tantas outras microrregiões. Ao povo pobre, era difidil arcar com R5120,00 da
mensalidade, quantia reconhecidamente baixa em termos das mensalidades dos
cursos superiores em dimensão nacional. Esse é o preço da mensalidade para o curso
de Pedagogia que tem 400 alunos, em Januária. e atende toda a região do Norte de
Minas, eu digo das Gerais, porque Minas vai até Montes Claros, pra lá já é Gerais. O
aviltado salário do professor primário, a inexistência de empregos com salários
dignos, a minguada recompensa de quem trabalha no pequeno comércio não
permitem o custeio de um estudante de faculdade, e o número de vagas existentes
não atende a demanda dos inscritos no vestibular.

Por tudo isso. sr . redator, e por discursos feitos na Assembléia sobre indicação de
verbas procurei ajudar. Sinto-me honrado e de consciência tranqüila pelo que foi
feito, porque o dinheiro do povo voltou para o povo. Sinto-me encorajado a fazer
bem e fazer o bem, porque importa fazer o bent nunca desanimar, pois o bem foi
feito.

Não há de se malversar dinheiros públicos. (Liguei ontem para completar essa
carta.) (- Lê:) "São intocáveis: gastá-los de forma incorreta em partidos políticos, em
sindicatos de classe, em beneficio próprio ou de qualquer forma que não seja lisa,
correta e segundo os princípios elementares da lei moral de Deus, que está acima de
todas as outras leis - é crime contra Deus, como também desviar do alvo uma
apuração séria, visando a encobrir a verdade e desmoralizar quem ameaça a hipócrita
honestidade dos artistas do Legislativo, que negociam a verdade mentindo para o
povo.

Creio que é na sólida formação de urna densa massa crítica, altamente habilitada,
composta por professores. mestres, pesquisadores. críticos, doutores com nível
universitário, que conseguiremos encorajar o nosso povo e ancorar o barco de nossa
República em águas profundas. mas tranqüilas, e, quem dera, numa monarquia
parlamentarista!

A concessão de verbas, o uso delas. obedecendo-se sempre aos maiores interesses
da própria comunidade nacional, deve contar com o apoio, o incentivo e a crítica
sábia da imprensa, que redundará, quando feita estritamente balizada pela verdade e
pela justiça em uni paradigma que não deforma e não contribui para, no mínimo,
aparentar o mal.

Obrigado por podermos contar com a sua ajuda. e queira a Providência Divina que
o "Diário da Tarde" seja norte seguro para todos nós. Muito obrigado."

Como o jornalista publicou suas idéias, também publiquei. Muito obrigado. Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz.
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Srs. Deputados, senhoras e senhores, membros da imprensa, retomei ontem do Norte
de Minas, de unia viagem em que pudemos contar, em parte do percurso, com a
presença do Governador Eduardo Azeredo. Retornamos preocupados e alarmados
com a seca que se instalou na região Norte do nosso Estado. Para se ter uma idéia da
dimensão dessa seca, a região apresenta um índice pluviométrico muito baixo em
relação aos anos anteriores, o que está preocupando os órgãos governamentais. Em
Montes Claros, até hoje, só choveu 45mm. ejá estamos quase no mês de maio. Estive
nas regiões de Manga, Mirabela, Cristália e Boturuirim e posso adiantar aos Srs.
Deputados que os produtores rurais e a população estão descrentes.

Está ocorrendo na região um dos maiores êxodos que se tem notícia na história. As
pessoas estão literalmente abandonando as suas terras, partindo para os grandes
centros, principalmente Montes Claros. Uberlândia e São Paulo. em busca de uma
sorte melhor e maior. O povo está saindo da zona rural, não só por falta de
incentivos dos Bancos oficiais e do Governo Federal, mas, principalmente, por falta
de água para beber.

O pior de tudo está por vir. Constatou-se, através de um levantamento, que um dos
principais rios do Norte de Minas, o Verde Grande, que atravessa todo o vale da
produção e é responsável por 12.000ha de irrigação, principalmente na região de
Capitão Enéias até Jaíba. está secando. O interessante, como disse um técnico de
Belo Horizonte, é que o rio Verde Grande está secando da nascente para a foz,
devido à sucção de suas águas pelos pivôs centrais e pelo conjunto de irrigação que
há nesse intervalo. Quando ele chega no rio São Francisco. é apenas um filete de
água que se pode atravessar a pé, sem problema. Num passado próximo, ele era um
dos rios mais caudalosos do Norte de Minas, com grande número de peixes, que
serviam para alimentação de muitas pessoas.

Srs. Deputados, estive na região de Manga, e o rio Calindó, que corre nessa região
e, inclusive, passa próximo á reserva indígena dos Xacriabás, secou totalmente. O
pessoal está perfurando o leito do rio, fazendo as cacimbas para encontrar água para
beber. Estive ainda em Mirabela, e o rio ifiachão, que até então era perene, caudaloso
e importante para a integração da área rural do Município de Mirabela, está também
agonizando e em não mais do que 30 dias terá sua água totalmente esgotada.

Pior do que tudo isso é o que está acontecendo com a região do Jequitinhonha. de
Cristália. Botumiriin, Grão-Mogol e ltacambira. onde está faltando água para se
beber, O Prefeito de Boturnirim está em Belo Horizonte trazendo, pela segunda vez,
o seu decreto declarando estado de emergência e calamidade pública. Ele está á
procura de tambores para distribuir ã população da cidade. Nesses tambores seria
distribuída a água pelo carro-pipa.

Enfint a situação está desesperadora. Tenho a certeza absoluta de que o
Governador Eduardo Azeredo precisa, urgentemente, recorrer ao Governo Federal e
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à SUDENE a fim de conseguir recursos - venham de onde vier - para atender aquela
região do Norte de Minas neste momento critico de êxodo rural e falta de água.

Nesse final de semana, numa demonstração de sensibilidade e responsabilidade, o
Governador Eduardo Azeredo solicitou que a COPASA-MG fizesse a contratação
imediata de 100 caminhões para serem cedidos, em comodato. às Prefeituras daquela
região - uma medida das mais acertadas. sinceras e honestas por parte do
Governador. S. Exa. não teria tempo de licitar a compra de caminhões para serem
distribuídos e, então, autorizou a contratação desses caminhões-pipa para serem
levados aos municípios que estão em estado de emergência.

Vamos solicitar do Governador, mais uma vez, através de uma audiência com os
Prefeitos daquela região, dois projetos urgentes, importantes e imprescindíveis para o
combate à seca. O primeiro deles autoriza a COPASA-MG a colocar em prática o
programa de perfuração de poços artesianos pelo Pró-Hidro. A COPASA-MG já tem
levantada uma demanda de 780 poços artesianos, e os recursos do Ministério do
Meio Ambiente têm de chegar urgentemente ao nosso Governador, a fim de que ele
possa determinar a abertura desses 780 poços artesianos para matar a sede do povo
norte-mineiro.

O segundo projeto é a construção de pequenas barragens, a exemplo do que foi
feito no ano passado no vale do Jequitinhonha. Neste momento eu abro um parêntese
para explicar a demora da construção dessas barragens. O Governador Eduardo
Azeredo e o Presidente da COPASA-MG. Dr. Ruv Lage. sensibilizados com esse
problema. com a falta de água no Jequitinhonha. autorizaram, no ano passado, a
construção de centenas de barragens, que foram construídas. Portanto, se muitas
cidades do vale do Jequitinhonha estão tendo pelo menos a água para dar aos seus
habitantes, isso se deve à construção dessas barragens. Mas aí entra um parlamentar
mineiro, o Deputado Federal Nilmário Miranda, denunciando que as barragens
teriam sido construídas sem licitação, sem a documentação devida, enfim, de forma
emergencial. Há poucos dias, eu elogiava a atuação desse Deputado. e não será por
esse fato que ele deixará de ter a nossa admiração. mas essa denúncia feita por ele,
por quem temos o maior respeito, interrompeu a construção das barragens no Norte
de Minas. Ele quer que o processo seja feito de uma forma mais demorada, sejam
apuradas algumas denúncias feitas no ano passado. No entanto, é necessário que se
diga ao Deputado Federal Nilmário Miranda que o povo está morrendo de sede
agora. A COPASA tem autorização para contratar a construção das barragens. Da
maneira como o Deputado quer, vem o problema da licitação, da burocracia. e o
processo. segundo ele, tem de ser licitado de unia forma genérica, porque não se pode
dar autonomia aos municípios para que façam as licitações; a nossa região está
passando sede e enfrentando essas dificuldades.

Vamos fazer um apelo ao Governador Eduardo Azeredo e ao Presidente da
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COPASA, Dr. Ruy Lage, para que assumam essa posição, porque, depois que o povo
norte-mineiro sair todinho da zona rural, o êxodo aumentar ainda mais, já não será
necessária a construção de barragens.

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta o
aparte que me concede. Gostaria de parabenizá-lo pela presença sempre brilhante
nesta tribuna; ao mesmo tempo, gostaria de obter alguns esclarecimentos.

Embora representemos o Sul de Minas, temos empreendido viagens pela região de
V. Exa Recentemente, cruzamos os três vales, isto é, o do Jequitinhonh& o do
Mucun e o do rio Doce. Numa das cidades em que desenvolvemos atividade política,
Berilo. a população questionava a validade das barragens ali construídas. Durante as
férias parlamentares, em janeiro, tive a oportunidade de acompanhar pela TV
Assembléia a gravação de uma reunião de comissões, com a participação de V. Exa..
do Deputado Roberto Amara], que defendeu com muita ênfase as barragens. Gostaria
de saber de V. Exa., Deputado Carlos Pimenta, uni dos parlamentares mais sérios e
empolgados com a defesa do Norte-mineiro, se tem acompanhado de perto as
atividades das barragens construídas era inadequados, muitas vezes com
problemas técnicos, o que lhes tem tirado a utilidade-

0 Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço o aparte de V. Exa. Gostaria de afiançar,
Deputado Marco Régis. que a grande maioria das barragens construídas foram
fundamentais para o consumo humano. Aconteceram alguns problemas técnicos com
algumas barragens construídas também em locais talvez não tão adequados.
Algumas delas apresentaram alguns problemas. Mas não é pelo fato de, no meio de
150 barragens. 4 ou 5 terem tido problemas técnicos que vamos invalidar todo o
programa. Por exemplo, no rio Verde Grande está prevista a construção de 4
barragens, o que vai perenizar o rio. No Riachão, a construção de 3 barragens o
perenízará. Acredito que essas barragens chegarão, num primeiro momento, para
matar a sede. Se, de uma barragem construída para consumo humano, for puxada
água para irrigação, certamente ela não se prestará a essa finalidade. Na região Norte
de Minas estão previstas 180 barragens fundamentais. V. Exa. um parlamentar
médico, pode avaliar o drama por que passa o cidadão, principalmente aquele
radicado na zona rural, que não tem água para beber e que, muitas vezes, é obrigado
a percorrer 6 a 7km carregando um tambor de água em lombo de burro, para matar a
sede ou para cozinhar. E esse o drama que estamos vivendo. Não estamos
acrescentando nada. Talvez não tenhamos tempo de mostrar claramente para a
população de Belo Horizonte, onde, graças a Deus, tem água com fartura, que. na
nossa região, a situação é dificil. O povo está abandonando as terras, fechando-as
com cadeado. Aí. vêm as ações dos grandes grupos, que querem constituir
verdadeiras sesmarias no Norte de Minas, para comprar essas terras a preço de nada.
Toda aquela região está ficando nas mãos de poucas pessoas. 0 que falta é um pouco
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mais de incentivo. Se aquela região tivesse água, seria covardia, porque temos boas
terras e temos um povo trabalhador. Lá não existem as montanhas que existem na
região de V. Exa., onde o povo planta café no topo da montanha. Lá tudo é plano.
Temos água em abundância. mas a água tem de ser barrada. A água subterrânea
precisa ser bem utilizada.

Fica o nosso apelo. Vamos promover uma reunião nesta Casa, em caráter de
urgência com a SEAM com a Comissão de Agropecuária, na pessoa do Dr. Paulo
Nau, aqui presente, e trazer um representante daquela região para sensibilizá-los. O
que estamos querendo é a oportunidade de utilizar a terra, de não abandonar a terra.
de ter água para beber.

Fica a nossa crítica ao Deputado Mário Miranda que, através da denúncia que fez,
tirou de imediato a possibilidade de construirmos 180 barragens, em caráter
emergencial. no Norte de Minas, para matar a sede. Muito obrigado.

L Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilinar Machado* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente nas galerias, senhores representantes da imprensa, ocupo a tribuna
nesta tarde para tratar de dois temas. O primeiro é o movimento dos trabalhadores da
educação, que ocorre hoje no Brasil inteiro. O segundo assunto que vou abordar é a
seca no vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas.

Em primeiro lugar, o movimento de paralisação das escolas estaduais do Brasil
todo demonstra que há necessidade de este Governo parar de mentir. Estivemos em
Uberlândia, promovendo as atividades do l.° de maio. A primeira ocorreu domingo,
com mais de 2 mil pessoas. no Bairro Morumbi. Amanhã, será no Bairro São Jorge
e, na próxima quinta-feira, encerrando essas atividades, no Bairro Luizote de Freitas,
onde se discutirão os cinco pontos que correspondiam aos dedos de Fernando
Henrique, durante a campanha eleitoral. Um dos pontos que ele colocava nos dedos
da mão era a educação, que estaria em primeiro lugar. No entanto. vemos que
continua o trabalho infantil neste País. E uma agressão, é um absurdo, é uma afronta
vermos meninos e meninas trabalhando em carvoeiras ou em outras situações
subumanas e sem a perspectiva da escola.

Em segundo lugar, vemos hoje a paralisação das universidades. E uma das maiores
greves a que já assisti nas universidades, porque o Presidente Fernando Henrique
está conseguindo desmontar as IFES. Está conseguindo desestimular, levando
milhares de trabalhadores a se aposentar antes do tempo, exatamente por falta de uni
projeto, de uma perspectiva para as universidades.

O Governo Federal continua retirando os recursos da área da educação, e, com a
nova Lei de Diretrizes e Bases - LDB -, o que ele faz? A União sai de qualquer ajuda
ao ensino, inclusive do 2° grau, do ensino profissionnlizante e joga para cima do
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Estado. O Estado, como não tem a União para contribuir para a manutenção do
ensino, o que faz? Empurra para o município. E aí vemos o processo da
municipalização do ensino.

O que é a municipalização do ensino? E um processo de empurrar. O Governo
Federal sai, o Estado também quer sair e joga para cima do município. Aí, não tendo
mais para quem empurrar, o que o município faz? Começa a fechar as pré-escolas, e
vemos hoje vários municípios com as pré-escolas fechadas, com salários atrasados,
como no Triângulo, nos Municípios de Araporã. Centralina. Tupaciguara e numa
infinidade de outros, porque o Governo Federal fez uma pesquisa no início do ano
passado, no mês de março, e chegou a um total de alunos. Quando fez a
municipalização, o Governo do Estado passou a mandar o valor correspondente a um
número x de alunos, e considerando somente aqueles que estavam matriculados no
censo de março. E. ai, o que vemos? O município que tinha 1.000 alunos, com a
municipalização, foi para 1.500 e continua recebendo recursos para 1.000 alunos. E
o Estado ganha o recurso dos 500 alunos.

O Governo de Minas, este ano, está embolsando, só com a municipalização, mais
de R$130.000.000.00 que são da educação. E amanM vamos estar aqui discutindo
com o Secretário João Batista dos Mares Guia. Vamos perguntar a ele onde estão os
R5130.000.000,00 economizados pelo Estado com o processo de municipalização.
Queremos saber dele também sobre o dinheiro da merenda escolar, porque as
Prefeituras continuam também recebendo só a merenda para os alunos que tinham
antes da municipalização. Só que elas têm que dar lanche para os meninos já
municipalizados, e o Estado continua com esse dinheiro. Assim. estamos tendo
dificuldades com a merenda escolar nas escolas.

Hoje. na área da educação, vemos que os servidores estão há quase três anos sem
reajuste em seus salários. Além disso, o Governo cortou uma série de cargos.
Diminuiu o número de Vice-Diretores nas escolas. Acabou praticamente com os
especialistas nas escolas, e os Diretores e professores estão tendo de trabalhar fora
dos seus horários para dar conta do serviço, mas ganhando a mesma coisa.

Pergunto: qual é a política do Governo para esses servidores? Não resta alternativa
a não ser os servidores paralisarem suas atividades e tentarem chamar a atenção da
população. E ai estão as propagandas do Governo, dizendo da educação, da
professorinha maravilhosa, encantada que devemos valorizar, mas ele é o primeiro a
desrespeitar os trabalhadores da educação. não dando reajuste, não se sentando com
o Sindicato para negociar. E perguntamos: "cadê" as negociações? O que o Governo
está oferecendo aos servidores?

Queremos. então, chamar a atenção dos Srs. Deputados e Deputadas: hoje, é um
dia de paralisação. Amanha, pode ser por tempo indeterminado. E perguntamos:
como vão ficar as crianças? Como vão ficar esses trabalhadores que trabalham
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angustiados? Depois que a greve estiver durando há muito tempo, vão querer
responsabilizar, mais uma vez, os trabalhadores da educação. Mas eles estão por ai.
clamando. Como não podem vir aqui para falar, estamos falando por eles.

Gostaríamos que esta Casa, por meio do Presidente. Deputado Romeu Queiroz.
como propôs o Presidente da Coordenação Sindical, Renato Barros, sugerisse a
formação de uma comissão especial integrada por Deputados. representantes do
Executivo e servidores, para que pudéssemos sentar à mesa e discutir. para vermos
de quem é a intransigência, quem não quer realmente resolver o problema dos
servidores. Esse é o debate que queremos.

Depois, também, queremos falar sobre os outros dedos da mão do Presidente
Fernando Henrique. O que aconteceu com eles? Estamos impressionados. Nunca
vimos um nível de desemprego tão grande neste País. E não venham dizer que esse é
uni problema conjuntural. estrutural, porque o problema é também político, é
também dele,

Em Uberlândia- lançamos a campanha "Tire o Emprego de FHC Antes que Ele
Tire o Seu" e estamos realizando-a nos bairros, de casa em casa. Conseguimos levar
2 mil pessoas ao Morumbi domingo. Queremos encerrá-la no Luizote de Freitas,
num bairro de Uberlândia com a participação de mais de 5 mil pessoas. Vamos
tentar sensibilizar a população do País quanto a esse problema do desemprego.

O segundo assunto que gostaríamos de abordar é a situação que vive a população
do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha. O Deputado Carlos Pimenta - eu
gostaria que ele estivesse aqui - disse que o problema da seca no vale do
Jequitinhonha é fruto de denúncia do Deputado Nilmário Miranda. do PT. Deputado
Carlos Pimenta quem o senhor está pensando que vai enganar?

O Governador Eduardo Azeredo passa quatro anos do seu governo sem conseguir
fazer as barragens que prometeu durante a campanha eleitoral. Não furou os poços
artesianos em quatro anos. ruas, agora, vem o Deputado Carlos Pimenta dizer que
esse problema que enfrenta o vale do Jequitinhonha é fruto de denúncia do Deputado
Nilmátio Miranda. Deputado Carlos Pimenta nem sei como poderia classificar isso.
Cadê os quatro anos do Governo Eduardo Azeredo?	 -

O Governador não deu conta. E incompetente para fazer uma licitação a fim de
furar poços artesianos e fazer barragens, mas, mesmo assim. ele quer continuar no
Governo. Em quatro anos, não consegue fazer um processo de licitação decente, e
agora querem culpar o Deputado Nilmário Miranda. E brincadeira, Deputado Carlos
Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte)* - Não estou brincando. Estou relatando
um fato que, na verdade, aconteceu. Todos sabemos que a COPASA, no ano passado,
perfurou esses poços artesianos no vale do Jequitinhonha em caráter de emergência.
Não teve tempo para preparar uma licitação. Dinheiro. Deputado, para fazer muita
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coisa há. Mas, para atender essa população carente, que está passando fome e sede,
muitas vezes, ele chega rapidamente e. se não houver ação imediata, vai embora. V.
Exa. está cansado de saber desse fato.

No ano passado. a COPASA fez essas barragens. Inclusive, esta Casa constituiu
uma comissão especial para acompanhar esse trabalho e constatou, sim, algumas
irregularidades técnicas na construção dessas barragens. O relatório é muito claro-
Essa ação do Governador Eduardo Azeredo se prestou, sim, a matar a sede de muita
gente.

E quanto ao dinheiro do Pré-Hidra V. Exa., que é de Uberlândia e não passa por
essas dificuldades, porque, graças a Deus, lá existe chuva com muita abundância,
não enfrenta os problemas que estamos enfrentando neste ano, Há os recursos do
Pró-Hidro. e há a denúncia do Deputado Nilinário Miranda. Não estou inventando.
Ela existe e bloqueou esse processo, da mesma forma que no ano passado, com o do
vale do Jequitinhonha.

Estou falando isso não para criticar. Acho que o Deputado Nilinário Miranda é um
homem muito sério, muito coreto, mas existem situações que exigem ações
imediatas. E estamos impossibilitados de tê-las no Norte de Minas porque ele fez a
denúncia. Trago a cópia dela para V. Exa. Não estou atribuindo a ele a sede que o
povo está sentindo, a dificuldade pela qual está passando, porque, infelizmente, esse
é um problema climático. Mas ele teria que ter um pouco mais de consciência e
desprendimento para ver o que está acontecendo na região.

E exatamente com relação a esse fato que estou falando. Se V. Exa. quiser mais
exemplos de ações que podem atrapalhar, posso dar. Temos a barragem de lrapé, que
está correndo o risco de não ser executada. E um projeto de R$640.000.000,00 que
está correndo o risco de não ser executado devido a algumas ações de ativistas do PT.
Se V. Exa. quiser discutir, poderemos fazê-lo a tarde toda, e mostrarei claramente o
que está acontecendo.

O Deputado Gilmar Machado* - E exatamente isso que queremos: discutir, O
Governador do Estado ficou quatro anos e o que fez? A partir de janeiro de 1999,
quando Patrus Ananias assumir o Governo do Estado, vamos mostraryara V. Exa. o
que é enfrentar o problema da seca. Chega! Há 500 anos, pessoas estão enviando
dinheiro para o Nordeste a fim de se fazerem poços artesianos e se comprarem cestas
básicas, e o problema não é resolvido, porque o grande problema do Norte de Minas
não é esse. Não estou me referindo a V. Exa.. mas existem vários políticos que se
enriqueceram com a seca e a fome do povo, desviando dinheiro. V. Exa. falou a
respeito das irregularidades. Eduardo Azeredo mandou construir algumas barragens
com custo de mais de R$90.000.00. e elas não conseguem segurar mais do que
20.000 litros de água; poderiam ter sido construídas por menos de R$15.000.00, pois
há Prefeitos do PT, no vale do Jequitinhonha, que assim estão fazendo. Essa é a
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nossa denúncia, porque queremos que o dinheiro do povo seja bem gasto. Sou filho
de Uberlândia e disso me orgulho; temos discutido. no Triângulo, que temos que
parar de gastar mal o dinheiro, pois ele tem que chegar até quem precisa. Por isso
denunciamos, em Santa Vitória, um militante do PSDB que estava pegando cesta
básica e deixando perder a comida. Os sem-terra tiveram que ocupar a região para
denunciar para o INCRA a existência de grande quantidade de comida do programa
Comunidade Solidária, que ele pega para poder fazer campanha. Entretanto, a
comida já se perdeu, e as pessoas estão passando fome. E isso que estamos
denunciando, pois deve acabar. Enquanto o povo passa fome, os armazéns da
CONAB estão lotados. A comida se perde e não chega até o povo. E isso que está
dificultando a vida das pessoas no Noite de Minas, e. não, o fato de o parlamentar
querer fiscalizar as obras. Esse é o nosso papel, Deputado: fiscalizar bem o dinheiro.
As regiões que estão hoje produzindo não conseguem mais ver seu dinheiro
canalizado para o que não vai acontecer. Esse é o problema que estamos
denunciando. Há grande quantidade de dinheiro para propaganda, e a prova disso
são os jornais. (- Apresenta vários jornais.) O Governador está gastando aos montes.
Entretanto, onde estão as cestas básicas para o povo? Ele está passando fome,
Dinheiro para propaganda não falta. O Governo, este ano, vai gastar quase
R$100.000.000.00 com publicidade, ou seja, é o Governo, na história de Minas
Gerais e do Brasil, que mais gasta com publicidade. Queremos que ele gaste
corretamente e o dinheiro chegue até quem- realmente, está precisando. Essa é a
denúncia que queremos fazer e vamos continuar cobrando atitudes. Não adianta
quererem desviar a atenção e dizerem que o problema somos nós, que estamos
fiscalizando. O problema é a incompetência desse Governo, que, em quatro anos, não
conseguiu fazer poços artesianos e barragens. Muito obrigado.

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

1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros oradores
inscritos, a Presidência passa à ? Parte da reunião, com a I a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de
pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau e outros, em que

solicitam a realização de reunião especial para homenagear o Instituto de
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI - pela passagem dos trinta anos
de sua fundação. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
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XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra
oportunidade.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que pede sejam

solicitadas à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte informações a respeito dos
contratos administrativos por ela firmados com relação à área de segurança do
trabalho. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Raul Lima Neto, em que requer sejam solicitadas à
TELEMIG informações sobre o valor arrecadado pela estatal com os serviços 900 e
0900, bem como as empresas que exploram o serviço e o montante transferido a
estas. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado, Oficie-se.

T Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência passa à 2

Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação da matéria constante na pauta-
Questões de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Como V. Exa. pode perceber, não há "quorum" para
a continuação dos trabalhos. Solicito o encerramento, de plano. da reunião.

O Deputado Arnaldo Perna - Sr. Presidente, solicito seja feita chamada para
recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai determinar a recomposição do
"quorum" e solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados. Não há "quorum" para

a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 29, às 9 horas, bem
como para a especial, também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 264- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1614198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 3 Parte: Ata - Y Parte (Ordem do Dia):
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado: aprovação - Questão de ordem -
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Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n o 13.602; manutenção -
Declarações de voto - Questões de ordem - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei no 13.603; chamada de votação secreta; inexistência de "quorum"
para votação; anulação da votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Elmo Braz - Ivo José -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ennano Batista - Gemido Nascimento - Gemido
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glvcon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannaç - José Henrique - José Maria Barros -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h15min a lista de

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

18 Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia. 5 8-Secretária, nas funções de 2°-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

28 Parte da reunião. com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 10 minutos, para que
sejam feitos entendimentos sobre a apreciação da matéria.

Reabertura da Reunião
• Sr- Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
• Sr. Presidente - Vem ã mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado. em
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que solicita a inversão da pauta, de modo que os vetos sejam apreciados na seguinte
ordem: vetos ás Proposições de Lei nos 13.602, 13.603, 13.594. 13.528 e 13.599. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, é apenas uma questão de ordem, uma

vez que tenho que sair em viagem agom e na condição de parlamentar, como diz o
Regimento Interno, quero, zelando pelo bom nome do Deputado, defender-me
perante V. Exas.

Deixei de viajar para Nova Era ou melhor, para Antônio Dias, porque Nova Era já
havia vazado a notícia de que estaríamos lá, com a CPI do Garimpo, porque o meu
projeto estava sobrestando a pauta. De coração, aos colegas, peço que votemos esse
projeto, porque, ansiosamente, Minas Gerais espera por ele. E o Estado da
inconfidência, que já emprestou esse projeto para Goiás, e esta Casa é uma Casa que
se sente honrada com os Deputados, com a Mesa que tem. Entretanto, senhores.
quero avisar que tenho imensa satisfação e honra de estar nesta Casa trabalhando
com os senhores. Mas preciso aprender, confio plenamente no companheiro
Deputado Anivaldo Coelho, ao qual pedi encarecidamente, que transferisse essa
data, que ficasse aqui para que votasse o projeto, para derrubar o veto de S. Exa, o
Governador do Estado. Eu estou ansioso, porque todas as causas que compro são
como se fossem filhos. E a vocação do Deputado. Fui tolhido de ir, e sabendo que há
um acordo de V. Exas. para não votar nada mais, talvez não dê tempo, é até um
recado a S. Exa. o Governador para respeitar mais esta Casa. este Poder. Se
soubesse, eu teria ido.

Agradeço a V. Exa., que, pelo espírito democrático que possui e numa
interpretação livre e justa do Regimento Interno, permitiu-me fazer uso da palavra.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único do Veto Total á Proposição de Lei n°
13.602, que proíbe descontós no vencimento dos servidores públicos sem seu prévio
conhecimento. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Em votação, o
veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos
termos do art. 261. X. c/c o art. 263, do Regimento Interno. Lembra ao Plenário que
os Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo deverão votar "não". A Presidência convida para amarem como
escrutinadores os Deputados Agostinho Patrús e Ambrósio Pinto. Com  a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Elmo Braz - Dilzon
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Meio - Maria Olivia - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio
Pinto - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Pena - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalina Diniz Ermano Batista -
Gemido Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquimo - Ibrahim
Jacob - João Batista de Oliveira - João Leite - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Péricles Peneira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tarcísio Henriques - Wanderle Ávila -
Wilson Pires.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidência recomenda aos
escrutinadores que procedam à abertura da unia e à verificação da coincidência do
número de sobrecartas com o de votantes.

- Procede-se à conferência.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas na urna 42

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores que
procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "não" 28 Deputados.

Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
Declarações de Voto

O Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, Srs. Deputados. gostaria de dizer que
votei "não" e pedi a vários colegas que votassem "não". não em meu favor. mas em
favor do funcionalismo público, que hoje sofre uma alta taxa de desconto em seu
contracheque sem o seu prévio conhecimento. Então, fico com a consciência
tranqüila. Fiz o projeto, mas ele foi vetado pelo Governo. E nós. Deputados
defensores dos funcionários públicos e de todo o povo de Minas Gerais, estamos com
a consciência limpa, pois fizemos o nosso trabalho. E pena que alguns Deputados
não reconheçam o trabalho do funcionalismo público.

O Deputado Gemido Rezende - Sr. Presidente, da mesma forma que o autor da
matéria fez sua declaração de voto, também quero declarar que votei "não", para
derrubar o veto. Infelizmente, não alcançamos o número necessário. O que está
ocorrendo no Estado é uma injustiça. Tenho, em meu gabinete. professores. serventes
escolares, funcionários públicos de modo geral. que me procuram com seu holerite.
em que vêm descontadas taxas por serviços que não usaram. Estão abusando dos
funcionários públicos do Estado. Estão tirando dinheiro dos seus salários, salários
pequenos. Outro dia me apareceu uma professora que ganha menos de RS300,00. Ela
havia recebido R$97.00. Isso está no seu holerite. E foi um desconto que ela não
usou. Quer dizer, já ganha um mísero salário de R$300.00 e só recebe R397,00. O
resto é desconto. Desconto de quê? Para quê?
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Estão solapando o salário do funcionário público. Acho isso uma injustiça. Não

posso acreditar que o Governador Eduardo Azeredo sabe disso. Acho que a culpa não
é do Governador, mas do Governo, de um modo geral. E impossível que aconteça
uma coisa dessas no Estado de Minas Gerais e que fiquemos calados, quietos, sem
fazer nada. Essa é a razão pela qual votei "não" para derrubar o veto. Infelizmente,
não tivemos sucesso.

O Deputado Raul Lima Neto - Deputado Francisco Ramalho, tenho que declarar o
meu voto publicaunente, ainda que esta fosse a última oportunidade deste ano para
este Deputado. Posso perceber a dor; eu sinto e posso perceber o sofrimento do
Deputado Olinto Godinho. Apresentar um projeto, para o Deputado - e é isso que a
imprensa deveria ouvir -, é a sua vocação, e alguns dizem que ele não trabalha, é
como dar à luz um filho, é algo imortal. São decisões a favor do povo. E um projeto
simples, mas que proíbe qualquer desconto que não seja com o prévio conhecimento
e autorização do funcionário. Quer dizer que há o desconto sem o seu conhecimento?
E o Governador vetou por quê? Quanto ao nosso projeto, que também está dentro da
matéria, porque também é veto, a única alegação agora é a da inconstitucionalidade.
Não existe outra. O projeto já foi reconhecido. Tanto que já foi copiado, foi pedido e
enviado para o Estado de Goiás. Não sei, mas parece que aquele Estado já executou o
projeto com sucesso. Com relação à ética não há problema, ou mesmo ao mérito,
porque todos os senhores sabem que o povo do Estado de Minas está sendo assaltado
com a venda agressiva, hipnótica. imoral. Financia-se até a indução, em canal de
televisão normal, à prostituição da criança. Ora, se querem canais pornográficos,
existem canais fechados, tem que ser como no Primeiro Mundo. Quantos apelos para
o sexo e prostitutas no serviço 0900! O projeto é de Serviço 0900. Podem ler o
projeto.

No campo do mérito, não há dúvida. São milhares de famílias lesadas, gritando
justiça. E minoria, porque telefone no Brasil, meu irmão, quem tem é a classe média.
uma classe sofredora. Faz diferença. Este próprio Deputado viajou, e Deus quis que
isso acontecesse comigo. Deixei a minha cunhada com dois sobrinhos e dois filhos
meus. Quando cheguei, a conta deu R.$800.00 a mais, do disque 0900. E Beto
Carreiro, não sei o que leão e... eles sabem, inclusive, estender o papo a R$3.90 por
minuto.

Fiquei nervoso e chamei o disque namoro. Fiquei nervoso e chamei minha
cunhada e lhe disse: você devia olhar o que está acontecendo. Depois, fiquei com
pena. Olhe, a minha sobrinha é uma gracinha, mas foi induzida, meu irmão querido.
Fui vendedor. Com todo o respeito, glória a Deus, a ele a honra, a glória o louvor,
fui campeão de vendas. Entrei na Universidade de Direito e não a cursei, porque, na
época, vendia seguros de vida, pecúlios. Isso é hipnose. A venda deles é muito maior.
envolve "marketing". televisão. Paradigmas são apresentados à sociedade. São
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charlatães, como esse Válter Mercado e os discípulos de Ornar Cardoso. A sociedade
está invadida. Quando o princípio é corrompido, todo o restante também o é. Este é
um principio flindaniental da filosofia pura. Se o principio está corrompido, o
interesse é sã econõmico. O meu companheiro Arnaldo Penna está pegando as
questões do mérito e da inconstitucionalidade. Quanto â constitucionalidade, a
Comissão de Constituição e Justiça já decidiu, porque não se trata do direito da
TELEM1G. Não estamos legislando sobre telecomunicações, mas sobre direito
econômico. Tanto que a questão foi considerada constitucional em Goiás. O que
querem agora é comprar, porque isso dá dinheiro, há interesses envolvidos. A
Constituição da República diz que o Estado pode legislar concorrentemente com a
União, em se tratando de direito econômico do consumidor. Estamos legislando
sobre um produto. Tanto é que há jurisprudência, como o parecer do Procurador
Nepomuceno. nobre Juiz. Eu também estou sentindo dor, como o nosso
companheiro. E como uma mulher que está com dor de parto. Quero dar à luz o
projeto. Tenho a certeza de que vamos aprovar esse projeto, porque somente dois
Deputados declararam que vão votar contra. Se tivermos número regimental de 44
Deputados. ele será aprovado. Tenho certeza do valor de cada companheiro nesta
Casa. Sinto-me honrado. porque me dirigi a cada um e pude perceber que há muitas
coisas em mim. Esta Casa é composta de homens vocacionadissimos. Se derem
vazão à filosofia, ao pensamento, à lógica. este Poder será um paradigma para os
poderes legislativos dos Estados do Brasil.

O Deputado Gilmar Machado - Não vou utilizar todo o tempo, mas gostaria de
externar a opinião de nossa bancada pela derrubada do veto. Neste ano, tivemos um
problema grave. O Governo pagou o 13 0 salário pela metade, mas fez os descontos
integralmente, como se os servidores tivessem recebido 100% do mesmo.

O Governo pagou o 13° pela metade, mas descontou integralmente do servidor
como se ele tivesse recebido 100%. Isso desorganiza a vida do servidor. O projeto
iria, exatamente, resguardar esse tipo de questão. Hoje, os servidores já vivem
massacrados. O projeto é muito claro, só proíbe desconto sem comunicação. Se o
servidor faltou ao serviço, por exemplo, ele vai ter o desconto. Nesse caso, é para
resguardar o 13° salário.

A nossa bancada votou pela derrubada do veto. Apesar de respeitarmos a posição
de cada Deputado, já que todos são livres para votar da forma que acharem melhor.
lamentamos a manutenção do veto. Em um outro momento, esperamos que os
servidores públicos tenham melhor tratamento.

O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, na qualidade de funcionário público,
declaramos o nosso voto contrário ao veto do Governador.

Fui funcionário da Previdência Social por 48 anos consecutivos, como fiscal da
Previdência e inspetor do Ministério do Trabalho. Tenho conhecimento bastante que
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a Constituição proíbe terminantemente qualquer desconto no salário do funcionário
sem a sua devida autorização. Lamento por aqueles que votaram a favor do veto.
Tudo é inconstitucional, até o veto. O próprio projeto parece-nos inconstitucional por
se tratar de matéria que a Constituição proíbe. Não se pode descontar do funcionário
público nenhum valor sem a sua devida autorização por escrito.

O erro cometido pela Assembléia neste instante foi unia demonstração de que há
partidarismo excessivo nesta Casa com relação às coisas e aos interesses de toda a
comunidade. O funcionário público continua sendo penalizado até nas menores
coisas, como nos descontos de contracheque.

Fica aqui o meu protesto contra a decisão da votação desse veto, o qual não devia
nem existir. O Governador não pensou, não raciocinou nem lembrou que essa atitude
era inconstitucional. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Queremos manifestar, em nome do PMDB. a nossa
estranheza pela manutenção do veto do Governador. Analisamos o projeto desde o
início da sua tramitação e sinos a preocupação do Deputado Olinto Godinho com o
funcionalismo público. Isso mostra, mais uma vez, o descaso do Governo, do PSDB,
contra o funcionalismo público, que tem tido em seu contracheque descontos que
depois não conseguirá recuperar nem discutir. Com  esse projeto de lei, queríamos
apenas que isso parasse de acontecer, que só houvesse desconto quando o funcionário
autorizasse. A nossa Bancada do PMDB votou pela derrubada do veto. Infelizmente,
continuamos sendo a minoria. Queremos, no entanto, dizer a todos que continuamos
atentos aos interesses do povo mineiro.

Questões de Ordem
O Deputado Tbrahim Jacob - Sr.Presidente, peço a V. Exa. que encerre de plano a

reunião, por falta de "quorum".
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, solicito recomposição de "quorum".
O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma sugestão a V.

Exa. Já que V.Exa. vai anunciar a votação do veto, que a chamada para votação
servisse para a verificação de "quorum". Se não houver 39 Deputados votando, será
nula, e V. Exa. encerrará a reunião- Se houver os 39 Deputados, poderemos adiantar
os nossos trabalhos.

O Deputado Antônio Júlio - Sr.Presidente. o requerimento do Deputado Agostinho
Patrús é apenas um requerimento prático. Gostaria de pedir a V. Exa que, se na
chamada de votação o "quorum" não for atingido. seja encerrada de plano a reunião,
para que não tenhamos que fazer duas chamadas de votação. Fica a nossa sugestão a
V. Exa. Acatamos também a sugestão do Deputado Agostinho Patrús, mas gostaria
que houvesse esse compromisso de V Exa.

O Sr. Presidente - Essa foi exatamente a proposta do Deputado Agostinho Patrús,
aceita prontamente pelo Presidente.
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Votação. em turno único. do Veto Total à Proposição Lei n° 13.603, que institui

compensação financeira para os municípios que abrigam o reservatório de água para
abastecimento público e dá outras providências. A Comissão Especial perdeu prazo
para emitir parecer. Em votação. A Presidência vai submeter a matéria à votação por
escrutínio secreto, nos termos do W. 261, inciso X. c/c O art. 263. do Regimento
Interno. Convida para atuarem como escrutinadores os Deputados Agostinho Patrús
e Ambrósio Pinto. Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à chamada dos
Deputados.

A Sra.Secretária (Deputada 1
O Sr. Presidente - Votaram

Deputados; portanto, não há
efeito.

O Sr. Presidente - Consider
demais matérias, a Presidência
ordinária de logo mais. às 14 h
reunião.

- (- Faz a chamada.)
27 Deputados. Encontram-se em comissão 9

para a votação. A Presidência a torna sem

se que os vetos se encontram sobrestando as
ra a reunião, convocando os Deputados para a
com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a

INÂRL& DA COMISSÃO DE TURISMO.
;TIUA E COMÉRCIO
áe abril de mil novecentos e noventa e oito,

os Deputados Gil Pereira, Jorge Eduardo de
bros da Comissão supracitada. Havendo número
Gil Pereira, declara abertos os trabalhos e solicita

proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
&embros presentes. A seguir. o Presidente registra
õnio Rodrigues da Cunha. Presidente do instituto
4inas Gerais - INDI -. que encaminha a lista dos
Instituto que se instalaram ou estão se instalando
da Rodovia Fernão Dias, acrescida da relação de

entes, com os respectivos endereços de contato.
na como relator do Projeto de Lei n° 1.614198 o
ra. Ato continuo, o Presidente passa à discussão e
ensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
é aprovado em turno único o Projeto de Lei n°
Piau). A seguir. o Presidente passa a direção dos
do de Oliveira para que seja votada proposição de
a votação os Requerimentos n°s 2.535 e 2,536198,
i1 Pereira retoma a direção dos trabalhos e, nada

ATA DA 73 REUNIÃO

Às quinze horas do dia oito
comparecem na Sala das Comiss
Oliveira e Raul Lima Neto, men
regimental, o Presidente. Deputad
ao Deputado Raul Lima Neto que
lida e aprovada, é subscrita pelos]
correspondência do Sr. Marco An
de Desenvolvimento Industrial de
projetos industriais assistidos pelo
na área de influência da duplicaçã
seus principais executivos e dirii
Prosseguindo, a Presidência desi
Deputado Jorge Eduardo de Olive
à votação de proposições que dis
Submetido a discussão e votação.
1.542197 (relator: Deputado Paulc
trabalhos ao Deputado Jorge Edu
sua autoria. O Presidente submete
que são aprovados. 0 Deputado
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mais havendo a ser tratado, agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 1998.
Gil Pereira. Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Paulo Nau - Tarcísio

Henriques.
ATA DA 394 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas do dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonídio Bouças, Arnaldo Penna.
Ibrabim Jacob, Marcos Helênio e Sebastião Helvécio, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Leonidio Bouças,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à
leitura da ata da reunião anterior. Havendo pedido de dispensa da leitura, o
Presidente dá a ata por aprovada e solicita aos membros presentes que a subscrevam.
A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e dá ciência
do recebimento das seguintes proposições e dos relatores a que foram distribuídas:
para receber parecer no 1° turno. Projeto de Lei n° 1.555197 (relator: Deputado
Arnaldo Perna); para apreciação conclusiva da Comissão em 2° turno: Projetos de
Lei nas 947196 e 1.339197 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.138/97 (relator:
Deputado lbrahim Jacob); 1.162/97 (relator: Deputado Ajalinar Silva); 1.337197
(relator: Deputado Marcos Helênio); 1.338197 (relator: Deputado Leonidio Bouças).
Passa-se à Ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com  a
palavra, o Deputado Marcos Helênio apresenta seu parecer para o 1° turno do Projeto
de Lei Complementar n° 27197, do Governador do Estado. O relator, por seu parecer,
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. Na fase
de discussão, o Deputado Arnaldo Perna solicita vista da proposição, a qual é
concedida pela Presidência. Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Discutido e votado, é aprovado, em 1 turno. o Projeto de Lei n°
1.405197. do Deputado Paulo Nau, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 29 de abril de 1998.
Leonídio Bouças. Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo Penna - Ajalmar Silva -

José Militão.
ATA DA 10 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
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AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRLAL

Às dez horas do dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e oito.
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Maria José Haueisen e
João Leite (substituindo este ao Deputado Ailton Vilela, por indicação da Liderança
do PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental. o
Presidente. Deputado Paulo Piau. declara aberta a reunião e solicita á Deputada
Maria José Haueisen que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir. o Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e procede à leitura da
seguinte correspondência: oficio enviado pelo Superintendente Estadual do Banco do
Brasil, dispondo sobre pedido da Comissão de que seja dilatado o prazo de
pagamento da dívida atual da Cooperativa Agrícola do Triângulo Lula. - CATRIL -
com a CREDIMAM e da Edição n° 398. da Editora Agropecuária, de Guaiba.RS. A
seguir, o Presidente avoca a si a relatoS, no l o turno, do Projeto de Lei n° 1.472197,
da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 30/96 e designa a Deputada Maria José Haueisen para relatar, em
turno único, o Projeto de Lei n° 1.624198, do Deputado José Militão. Encerrada a P
Parte da reunião, a Presidência passa a palavra ao Deputado João Leite, que emite
parecer, no 10 truno, sobre o Projeto de Lei u° 1.203/97, da Deputada Maria José
Haueisea concluindo pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente procede à
leitura de requerimentos do Deputado Marcos Helênio, em que solicita sejam
convidadas as autoridades que menciona para se discutir a situação dos trabalhadores
rurais acampados na Fazenda Confinamento, no Município de Periquito, e do
Deputado José Militão, em que solicita sejam convidados representantes dos
assentados no Projeto Jaiba para se discutirem os problemas vividos no
assentamento, relacionados ao custo de água. energia elétrica, insumos e aos baixos
preços dos produtos locais. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Paulo Piau passa a Presidência à Deputada
Maria José Haueisen e apresenta requerimento, solicitando seja realizada audiência
pública da Comissão no local denominado Pedra, na CEASA-MG, para se discutir a
valorização do Mercado Livre do Produtor, com as autoridades que menciona.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária. determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões. 29 de abril de 1998.
Paulo Piau. Presidente - Luiz Fernando Faria - Ailton Vilela.



708
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.626198
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira- o projeto de lei em análise propõe

seja declarada de utilidade pública a Associação e Movimento dos Sem-Casa do
Bairro Ipiranga, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinado o projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe a este órgão colegiado deliberar
conclusivamente sobre a matéria em turno único, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida Associação foi criada em função da necessidade de participação dos

moradores na elaboração, por intermédio de representante da sociedade civil, da
política pública de habitação, visto que o déficit habitacional em Belo Horizonte é de
mais de 80 mil domicílios.

Além disso, busca parceria com a igreja, sindicatos e outras instituições sociais
para que os sem-casa do Bairro Ipiranga tenham o elementar direito à moradia,
dando-lhes a esperança de um futuro melhor.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei ri 0 1.626/98 na

forma proposta.
Sala das Comissões. 29 de abril de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.628/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epígrafe propõe

seja declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima - OSNF -, com sede no Município de Itaúna.

Submetida a matéria, preliminarmente, ao exame da Comissão de Constituição e
Justiça, que não detectou impedimento legal à sua tramitação e apresentou a Emenda
n° 1, deve este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme
preceitua o ari. 103. I. a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
A OSNF é sociedade civil com personalidade jurídica. Seu objetivo primordial é

congregar pessoas de boa vontade para desenvolver atividades educacionais, de
forma a elevar o nível cultural da comunidade; cooperar com órgãos oficiais no
combate ás endemias e outras doenças. trabalhando pelo saneamento e pela higiene
na região; e dar assistência às famílias desamparadas, às pessoas idosas e às
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inválidas.

Tais iniciativas fazem a entidade merecedora do titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.628198 com

a Emenda n°1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 29 de abril de 1998.
Bené Guedes. relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.076196
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.076196, do Deputado José Maria Barros. que declara de
utilidade pública a Confederação de Irmãos Beneficentes Evangélicos de Juiz de Fora
- CIBEJF -, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado nos turnos
regimentais. sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.076/96
Declara de utilidade pública a Confederação de Irmãos Beneficentes Evangélicos

de Juiz de Fora - CIBEJF -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Confederação de Irmãos

Beneficentes Evangélicos de Juiz de Fora - CIBEJF -, com sede no Município de Juiz
de Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.

g	Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.448197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.448197, do Deputado José Militão, que declara de utilidade

pública o Movimento de Promoção e Assistência Social Sopão Mineiro - Sopão -,
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais. sem
emenda.

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

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°1.448/97

Declara de utilidade pública o Movimento de Promoção e Assistência Social Sopão
Mineiro - Sopão -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Movimento de Promoção e

Assistência Social Sopão Mineiro - Sopão -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.43 7/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.437/97. do Deputado Dimas Redrigues, que declara de
utilidade pública a Ação Comunitária Social de Sete Lagoas - ACOSSEL -, com sede
no Município de Sete Lagoas, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.437197
Declara de utilidade pública a Ação Comunitária Social de Sete Lagoas -

ACOSSEL -, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Ação Comunitária Social de Sete

Lagoas - ACOSSEL -, com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de abril de 1998,
Arnaldo Penna. Presidente - Mauro Lobo, relator - Dimas Rodrigues.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.446/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.446197. do Deputado Ivo José, que declara de utilidade
pública o Lar das Meninas Jesus de Nazaré. com  sede no Município de Timóteo, foi
aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.446197
Declara de utilidade pública o Lar das Meninas Jesus de Nazaré, com sede no

Município de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Lar das Meninas Jesus de Nazaré,

com sede no Município de Timóteo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1998.
Dunas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.476197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ri0 1.476197, do Deputado Remolo Aloise, que declara de utilidade
pública o Lar Jesus-Maria-José, com sede no Município de Cássia, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.476/97
Declara de utilidade pública o Lar Jesus-Maria-José, com sede no Município de

Cássia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar Jesus-Maria-José. com sede no

Município de Cássia.	 -
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.504/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.504197, do Deputado José Militão, que declara de utilidade
pública a Associação do Desenvolvimento Comunitário de Maçai - ADCOM-
ARAÇAJ -, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, sem emenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento
Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.504/97
Declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Comunitário de

Araçai - ADCOM-ARAÇAI -, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. P - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento

Comunitário de Araçaí - ADCOM-ARAÇAI -, com sede nesse município.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente -- Mauro Lobo, relator - Arnaldo Perna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.507197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1307/97, do Deputado Wilson Pires, que declara de utilidade
pública a Associação Nacional dos Aposentados do BEMGE - AJUBEMGE -, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno (mico, com a Emenda
n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.507197
Declara de utilidade pública a Associação Nacional dos Aposentados do BEMGE -

AJUBEMGE -. com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:	-
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nacional dos

Aposentados do BEMGE - AJUBEMGE -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

MI. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MI. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.508/97
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.508/97, do Deputado João Batista de Oliveira, que declara de

utilidade pública a Associação Beneficente do Bairro e Vila São Tomaz e
Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno
único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.508197
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Bairro e Vila São Tomaz

e Adjacências. com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente do Bairro e

Vila São Tomaz e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.513/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.513197. do Deputado Irani Barbosa, que declara de utilidade
pública a Associação Beneficente de Imporá - ABITA -. com sede no Município de
Coronel Murta. foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.513/97
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Itaporé - ABITA -, com

sede no Município de Coronel Murta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente de Itaporé -

ABITA -, com sede no Município de Coronel Muna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de abril de 1998.
Dunas Rodrigues. Presidente - Mauro Lobo. relator - Arnaldo Penna.
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PARECER DE REDAÇÃO fiNAl. DO PROJETO DE LEI N° 1520197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.520197, do Deputado Jorge 1-lannas, que declara de utilidade

pública a Associação dos Moradores de Aguas Claras - AMAC -, com sede no
Município de Santana do Paraiso, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° i.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.520197
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Águas Claras -

AMAC -, com sede no Município de Santana do Paraíso
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores de Aguas

Claras - AMAC -, com sede no Município de Santana do Paraíso.
Ait 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário,
Sala das Comissões, 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.521/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.521/97, do Deputado José Militão, que declara de utilidade
pública a Associação dos Produtores Rurais de Baixa do Brejo, com sede no
Município de Riacho dos Machados, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.52 1/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Baixa do

Brejo, com sede no Município de Riacho dos Machados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Baixa do Brejo, com sede no Município de Riacho dos Machados.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de abril de 1998.
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Dimas Rodrigues. Presidente - Mauro Lobo. relator - Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.529/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ri0 1.529197, do Deputado Ivair Nogueira, que declara de utilidade

pública a Associação Pró-Deficiente Caminhar de Santa Luzia, com sede no
Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.529197
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Deficiente Caminhar de Santa

Luzia. com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Deficiente Caminha

de Santa Luzia. com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.531/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.53 1/97, do Deputado Miguel Martini que declara de
utilidade pública a Comunidade Magnificat - CM -, com sede no Município de Três
Corações, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.531/97
Declara de utilidade pública a Comunidade Magnificai - CM -, com sede no

Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Magnificat - CM -,

com sede no Município de Três Corações.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões. 23 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente-- Arnaldo Penna. relator - Mauro Lobo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.534/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.534197, do Deputado Ajalinar Silva, que declara de utilidade
pública a Associação Carmelitana dos Amigos Rotarvanos - ACAR -. com sede no
Município de Monte Carmelo, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.534197
Declara de utilidade pública a Associação Carmelitana dos Amigos Rotai anos -

ACAR -, com sede no Município de Monte Carmelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Fica declarada de utilidade pública a Associação Carmelitana dos Amigos

Rotaiyanos - ACAR -, com sede no Município de Monte Carmelo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Dunas Rodrigues, Presidente: Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.536/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.536197. do Deputado Francisco Ramalho, que declara de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de
Prudente de Morais, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.536/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE - de Prudente de Morais, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Prudente de Morais, com sede nesse município.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.553197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.553197, do Deputado Kemil Kumaira, que declara de
utilidade pública a Sociedade de Amparo à Maternidade e à Infância Olinto Diniz de
Carmo da Mata - SAMIOD -, com sede no Município de Carmo da Mata, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.553197
Declara de utilidade pública a Sociedade de Amparo à Maternidade e à Infancia

Olinto Diniz de Carmo da Mata - SAMIOD -, com sede no Município de Carmo da
Mata.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Amparo à Maternidade

e à Infância Olinto Diniz de Carmo da Mata - SAMIOD -, com sede no Município de
Carmo da Mata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Aílton Vilela relator - Arnaldo Perna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.557/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.557197, da Deputada Maria José Haueisen-.que declara de
utilidade pública a Associação Amigos do Bairro - AAB -, com sede no Município de
Mantena, foi aprovado em turno único com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.557/97
Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro - AAB -, com sede no
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Município de Mantena.

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

-, com sede no Município de Mantena.
Art 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente: Arnaldo Penna. relator - Mauro Lobo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.559/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.559197, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que declara
de utilidade pública a Fundação Nacional de Asma e Alergia Souza Lima, com sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.559/97
Declara de utilidade pública a Fundação Nacional de Asma e Alergia Souza Lima,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Nacional de Asma e

Alergia Souza Lima com sede no Município de Belo Horizonte.
Mi. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de abril de 1998.
Dunas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Mauro Lobo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.560/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.560/97. do Deputado Sebastião Helvécio, que declara de
utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Beija-Flor, com
sede no Município de Tocantins, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.560/97
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Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Beija-Flor, com sede no Município de Tocantins.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Beija-Flor, com sede no Município de Tocantins.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.562197
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.562/97. do Deputado Sebastião Helvécio, que declara de
utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santa Isabel -
CDCSI -, com sede no Município de Tocantins, foi aprovado em turno único com a
Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.562/97
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Santa Isabel - CDCSI -, com sede no Município de Tocantins.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Santa Isabel - CDCSI -, com sede no Município de Tocantins.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Perna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.563197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ri0 1.563197. do Deputado Miguel Martini. que declara de
utilidade pública a Associação de Distrofia Muscular de Minas Gerais - ADMIMG -,
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, sem
emenda.

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



720
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final que está

de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.563197

Declara de utilidade pública a Associação de Distrofia Muscular de Minas Gerais -
ADM/MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Distrofia Muscular de

Minas Gerais - ADM/MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1567197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.567/97, do Deputado João Batista de Oliveira, que declara de
utilidade pública a Casa de Assistência ao Menor Tia Zeni. com  sede no Município
de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.567/97
Declara de utilidade pública a Casa de Assistência ao Menor Tia Zeni, com sede

no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Assistência ao Menor Tia

Zeni, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
MI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MI. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.	 -
Sala das Comissões. 16 de abril de 1998.
Dunas Rodrigues. Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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